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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 1
Schuldbekentenis

DATUM: 11-05-1776

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij de Vispoort, hoek Schepensteeg

comparanten

Kruishoop, Arend
Wetering, Harmpie van de
Wetering, Willem van de
Kruishoop, Klaas
Vos, Jacobie

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Borg
Borg

Echtpaar

Wed. van Daniel van de
Wetering

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem van de Wetering een bedrag
van ƒ1400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis. Er worden twee borgen aangesteld.
NB. In de kantlijn: op 07-11-1782 meldt Gerrit van de Wetering, erfgenaam van
schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 1v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, buien de Hagenpoort, Pannekoekendijk

comparanten

Haan, Aart Derks de
Reijns, Jannegje
Wamelink, Sara

DATUM: 20-06-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtgenote van Albertus
Voerman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sara Wamelink een bedrag van ƒ225
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 04-10-1788 meldt de gemeensman V.C. Moulin namens
schuldeiseres deels te zijn voldaan; op 13-06-1793 is de schuld afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 1v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Aart Louwsen
Ruiter, Teunis de
Hendriks, Dries

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Louws, Aaltje, Arend,
Hendrik en Jacobje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ250 ieder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden

DATUM: 30-11-1776

Wdn van Grietje Jans Scholten
Voogd
voogd

Vader

instemmen.

4

5

2

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 2
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Sandhok
Kampen, hoek Boven Hofstraat, westzijde, en het Bovenkerkhof
2. huis, erf en where (achter het eerste)
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Nieuwenburg en de Burgerwezen
3. huis, hof en where
Kampen, Groenestraat, t.o. het Raamsteegje
4. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westzijde, het 2e van de Botervatsteeg

comparanten

Hardenberg, Albert
Vollenhoven, Margaretha van
Ridder, Dirk
Vollenhoven, Claas van
Rooij, Sara de

DATUM: 06-06-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Borg
Borg

Echtpaar
Kapitein
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kapitein Dirk Ridder een bedrag
van ƒ1600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
vaste goederen en het huis van hun (schoon)ouders, waar nog een verplichting
op rust ten behoeve van Abr. ten Noort.
NB. In de kantlijn genoteerd: op 26-11-1780(?) wordt een deel van het bedrag
terugbetaald, waardoor twee huizen uit het verband worden ontheven; op 15-051790 heeft schuldeiser het gehele bedrag ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 2v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee hoven
Kampen, buiten de Hagepoort, hoek van de Singel

comparanten

Maarstal, Anna
Bos, Andries

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Andries Bos een bedrag van ƒ200 c.g.
tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar hoven, naast die
van advocaat Smit.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1805 melden B. van Aalderink en Trijntje Bosch van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 24-07-1777

Schuldenares
Schuldeiser

Wed. van G. Vriese

6

7

8

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 3
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hooiberg
Kampen, Vloeddijk, tussen Avink en ten Tije

comparanten

Vogt, Aart Hendrik
Hendriks, Dirkje
Noort, Abram ten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abram ten Noort een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 19-04-1781 meldt de curator in de boedel van Abram ten
Noort van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 3
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Lankhorst, Abraham
Rambonnet, F. L.
Lankhorst, M.
Kok, Jurriaan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit Jan en Anna als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ750 ieder en haar
lijfstoebehoren. Als onderpand stelt hij zijn huis waar nog een verplichting op
rust; er wordt ook een borg aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 4
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Slepersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat, westzijde, het 2e van de Speldenmakerssteeg

comparanten

Veen, Arend Aars van het
Uijlenberg, Catharina

samenvatting

3

DATUM: 03-10-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 24-10-1777

Wdn. van Margareta van de Weteringe
Voogd
Voogd
Borg

Vader

DATUM: 30-10-1777

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. van B. W. de Haan

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Catharina Uijlenberg een bedrag van
ƒ1100 c .g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
slepersplaats en zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 30-10-1780 meldt Arend Nieuwenburg namens
schuldeiseres te zijn voldaan.

9

10

11

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 4v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sarrats, Ariaantje
Bruijn, Hendrik de
Woesthof, David

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders erfdeel
te reserveren ƒ1 ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 4v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Aalderink, Assuerus van
Mist, mr J. A. de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr J. A. de Mist een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn
turfdragersplaats.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 5
Onderpand

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Koldenhovensteeg
2. huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast de grutterij van A. van ‘t Oever
3. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Extersteeg

comparanten

Rugart, Andries
Figge, Johannes
Hambroek, Marian

samenvatting

4

DATUM: 16-03-1778

Wed. Gerrit Reinder van Nunspeet
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 03-04-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 19-06-1778

Curator
Curator
Verzoekster

Wed. van Jan van Marle

Comparanten, curatoren over hun (schoon)moeder Marian Hambroek, verklaren

als onderpand te stellen voor de administratie van haar goederen, met de
opbrengst waarvan zij in haar onderhoud moet voorzien, diverse, haar
toebehorende, vaste goederen.
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5

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 5v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Scheepstimmerwerf met huis
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Spaman, Albert
Al, Jan en Reindert

DATUM: 22-06-1778

Schuldenaar
Schuldeisers

Kooplieden te Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn wegens onbetaald scheepstimmerhout
aan de kooplieden Jan en Reindert Al een bedrag van ƒ231-15 tegen 3 procent
per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn scheepstimmerwerf met
toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 6
Schuldbekentenis

onroerend goed

Het Ingen- en Loosen slag
Kampen, polder van Dronthen

comparanten

Meijer, Aleida Geertruid
Herweier, Aperina Gesina Catharina
Evers, Joost Christiaan
Eekhout, Barteld Jan

DATUM: 22-10-1778

Schuldenares
Schuldenares
Echtgenoot
Schuldeiser

Wed. mr G. A. Herweier
Echtpaar
Groot-majoor v.d. stad

samenvatting

Comparanen verklaren schuldig te zijn aan Barteld Jan Eekhout een bedrag van
ƒ2500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
aandeel in het Ingen en Loosen Slag, waarvan het andere deel toebehoort aan
kolonel van der Merwede.
NB. In de kantlijn: op 12-09-1780 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 6v
kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 28-01-1779

15
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6

comparanten

Bosch, Adriana van den
Heisink, Jurjan
Wesop, Lou van

Wed. Berend van Wesop
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Egberdina als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g.; zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 6v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adami, Adam Fredrik Christoffel
Twenth, Bernardus
Wehling, Jan Hendrik
Pool, Catharina de

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Catharina de Pool hebben
comparanten zich borg gesteld voor eventuele aanspraken of schulden op de
nalatenschap gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 7
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Telder, Albertus
Telder, Berend Willem
Koekendal, Antonij
Koekendal, Gerrigie

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen op verzoek van de uitheemse erven
van Gerrigie Koekendal voor eventuele aanspraken en/of schulden op de
nalatenschap gedurende de perio0de van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 7
Kinderbewijs

DATUM: 06-12-1779

Borg
Borg
Erfgenaam
Overledene

Dominee
Lid gezworene gemeente
Zwolle

DATUM: 10-12-1779

Borg
Borg
Erfgenaam
Overledene

DATUM: 03-02-1780

18

19

7

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aarts, Aaltje
Aarts, Dries
Jans, Zwier

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid, Niesje,
Lubbert, Aart, Remmert, Jan, Herbert en Gerrit als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ469; zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Ingen en Loosen Slag
Kampen, polder van Dronthen

comparanten

Meijer, Aleida Geertruid
Evers, Joost Christiaan
Overijsselse Prebende Soc.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Overijsselse Prebende Societeit
een bedrag van ƒ2500 (van 20 stuivers) tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun aandeel in het Ingen en Loosen Slag, waar nog een
verplichting op rust t.b.v. de grootmajoor Eekhout.
NB. In de kantlijn genoteerd: op 04-09-1782 meldt de gevolmachtigde van
schuldeiser van bovenstaand kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 8
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. het Olieslagerssteegje

comparanten

Knoch, Adriana
Tebbetman, J.
Schultz, Ephraim Willem

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Willem Schultz een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
eigen huis, waar nog verplichtingen op rusten.
NB. In de kantlijn: op 10-04-1782 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

De echtgenoot verblijft in het buitenland.

Wed. van Willem Lubbertzen Vos
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 26-04-1779

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. G. A. Herweier
Echtgenoot A.G.C.Herweier

DATUM: 10-02-1780

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtgenote van Elbers
Roededrager

20
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22

8

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 8v
Borgstelling

DATUM: 08-06-1780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adami, Adam Fredrik Christoph
Rasch, Pieter
Timans, Margarita Catharina

Borg
Borg
Overledene

Dominee
Wed. G. S. Leitel

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld op verzoek van de
uitheemse erven van Margarita Catharina Timans, voor eventuele aanspraken
op de nalatenschap van overledene gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 8v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenders, Arent
Lebbelink, Berend Willem
Callier, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemina als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 en de lijfstoebehoren en
sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 8v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nieuwenburg, Arend
Gelder, Dries van
Wijk, Hendrik van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Michiel en Herman als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. elk; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-06-1780

Wdn. van Reintjen Lebbelink
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-07-1780

Wdn. van Geertruij Venema
Voogd
Voogd

Vader

23

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 9
Schuldbekentenis

DATUM: 23-07-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, noordzijde, het 2e van de stal van Lemker

comparanten

Jilink, Abraham
Lewerink, Heiltien
Peters, Willem
Terwolt, W. Tj.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Gerrit Dirksen van Nimwegen een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1794 melden de voogden van bovenstaand kapitaal
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

28-09-1780: Abraham van Auw … abusievelijk in het vorige boek onder letter O.

24

25

9

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 9
Kinderbewijs

DATUM: 07-08-1780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beverwijk, Ariaan van
Vogelsang, Anthonij
Beverwijk, Aart van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Andries als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
Onderwerp

FOLIO: 9v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Buiten Nieuwstraat, t.o. het Rectorshuis, het 2 van het Vleeshuis

comparanten

Kuilets, Anna Maria
Gunning, J. D.
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 04-05-1789 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

Wdn. van Maria Seinters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-10-1780

Wed. van Willem Haijne
Momber
Schuldeiser

Moeder
Roededrager

26

27

28

10

bijzonderheden

Zie ook: Apostille van 11-05-1779.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 10
Kinderbewijs

onroerend goed

huisje
Venraij

comparanten

Rankenberg, Albert
Leeuwenberg, Jan Berend
Kesselaar, Bernardus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jan als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een huisje te Venraij; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 10
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strokkel, mr Assuerus
Valkenier, Elias
Diepen, Janneke van

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de uitheemse erven
van Janneke van Diepen weduwe van Gerrit van Rechteren, voor alle eventuele
aanspraken op en schulden ten laste van de nalatenschap gedurende een
periode van één jaar.

bijzonderheden

Zie Apostille van 23-11-1780.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 10
Kinderbewijs

onroerend goed

Knoppert of Rijswijks Slag
Kampen, polder van Dronthen

comparanten

Leussen, Anna van
Strubberg, dr
Ingen, dr. van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar vier minderjarige kinderen als vaders erfdeel te

DATUM: 05-10-1780

Wdn. van Wilhelmina van Zweien
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-11-1780

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 24-11-1780

Wed. van Adriaan van Toever
Voogd
Voogd

Moeder

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. ieder; als onderpand hiervoor
geldt haar aandeel in het Knoppert of Rijswijks Slag.
NB. In de kantlijn: op 03-07-1799 meldt Jan van Toever, als enig overgebleven
kind, zijn deel te hebben ontvangen.

29

30

31

11

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 10v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren
Kampen, Breedesteeg, tussen de erven van Blom en Bols en één er tegenover

comparanten

Handel, Antonia van den
Gunning, F. - jr
Pastoor, Jan
Assen, Jannes van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Aleida van Diepen
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
zij haar eigen huizen.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1783 zeggen de voogden van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 11
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Tonne
Kampen, Oudestraat, tussen Karper- en Marktsteeg

comparanten

Gigandet, Antonij
Upwich, Johannes Martinus van der

DATUM: 22-12-1780

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. van Jacob Scheidt
Roededrager
Voogd
Voogd

DATUM: 17-04-1781

Schuldenaar
Schuldeiser

Leraar NDG gemeente

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Martinus van der Upwich
een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3 ¾ procent per jaar (3½ bij tijdige betaling).
Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. in de kantlijn: op 17-04-1783 melden Dirk van Grafhorst en Zwaantje
Oedekerk eigenaar te zijn geworden van het huis e n nemen de verplichting
over; op 21-04-1796 zegt schuldeiser van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

DATUM:09-04-1781

32

33

12

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Workum, Anna van
Huisman, Willem
Groot, Peter de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrik Jan als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g.; zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 11v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. het Olieslagerssteegje

comparanten

Knoch, Adriana
Meer, J. ter
Schultz, Ephraim Willem

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Willem Schultz een bedrag
van 300 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar eigen
huis, waar nog meerdere verplichtingen op rusten.
NB. In de kantlijn: op 10-04-1782 zegt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald – echtgenoot is in het buitenland.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 12
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adami, Adam Fredrik Christoph
Rill, Paulus
Rasch, Pieter

Wed. van Johannes Melchior Glaser
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-06-1781

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtgenote van Elbers
Roededrager

DATUM: 20-06-1781

Borg
Borg
Overledene

Dominee
En echtgenote

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Pieter Rasch en wijlen zijn echtgenote,
hebben de comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en
schulden ten laste van de nalatenschap gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Akte bevat meerdere namen.

34

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

DATUM: 25-02-1782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woonink, Antonij
Emmeloort, Jan van
Gooij, Barend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna en Hermanus als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. ieder; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn van Johanna van Emmeloort
Voogd
Voogd

Vader

Op 10-04-1782 is verschenen A. J. Lemker, zie: letter L

35
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 12
Onderpand

DATUM: 08-05-1782

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidhoek Luthersesteeg

comparanten

Nijemeijer, Aaltje
Tebbetmen, J.
Eem, Jacob Reijer van

samenvatting

Comparante stelt haar huis als onderpand ten behoeve van haar stiefzoon
Jacob Reijer van Eem, die een kinderbewijs groot ƒ500 c.g. heeft moeten
stellen na overlijden van zijn vrouw M. A. Stokkendreef.
NB. In de kantlijn: op 12-06-1794 is een en ander voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald – details in de akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 13
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wils, Adam
Wils, Catharina
Meijer, Frans

samenvatting

Comparant, soldaat op het oorlogsschip het Hof Zouburg, varend voor de
Admiraliteit van Amsterdam, verzoekt zijn leidinggevenden wekelijks een
bedrag van 30 stuivers van zijn soldij in te houden ten behoeve van zijn moeder
Catharina Wils en dit bedrag over te maken aan de Armen bedienaren van de
stad Kampen, zolang zij leeft.

bijzonderheden

Geen

Schuldeiseres
Momber
Schuldenaar

Wed. Arend van Eem
Roededrager
Stiefzoon

DATUM: 31-05-1782

Comparant
Begunstigde
Momber

Soldaat op oorlogsschip
Moeder
Constabel-majoor

37
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 13v
Kinderbewijs

DATUM: 01-08-1782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Aalt
Hendriks, Dries
Janz, Dries

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teunis, Hendrik, Margjen,
Annetjen en Jan Aaltz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ800 c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 13v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen Moesbergen en Martanus

comparanten

Lijder, Andries
Stolte, Anna
Figge, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Herman Figge een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als, speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 29-09- 1786 verklaren Johan Willem Helderman en
Albertina ter Well eigenaar te zijn geworden van het huis en de verplichting
over te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 14
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruijderink, Anthonij
Krijgsman, Jan Claassen
Londous, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lammert, Jan, Adriana en

Wdn van Elisabeth Theunis
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 27-08-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 30-09-1782

Wdn van Anna Bloms
Voogd
Voogd

Vader

Teun als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

40
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bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 14
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Garenvat
Kampen, Buiten Nieuwstraat, het 4e van de Botervatsteeg, noordwestzijde

comparanten

Leussink, Albert
Hagedoorn, Gerrigje
Rooij, Willem de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem de Rooij een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 18-01-1791 wordt de akte getransporteerd aan Egbert de
zoon van Willem de Rooij bij wijlen Susanna de Lange; op 29-09-1800 meldt
Hendrik de Rooij van bovenstaande te zijn voldaan; schuldenaar en echtgenote
Grietje Snel lenen nu ƒ600 van Abraham Hemsing op dezelfde voorwaarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 14v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met boomgaard
Kampen, Bolwerk, bij de Kalverhekkenweg

comparanten

Teune, Abraham
Bantjes, Jan

DATUM: 15-10-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 15-10-1782

Schuldenaar
Schuldeisers

De ervan van ..

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven van Jan Bantjes een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 09-12-1793 meldt de nieuwe eigenares van bovenstaand
huis, Trijntje Janssen Scholte, weduwe J. Peters, deze lening over te nemen; op
24-10-1805 zegt de curator van Jacomina Bandjes, weduwe van de Noort, van
kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 14v
Schuldbekentenis

DATUM: 26-10-1782

43
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onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, het 2e van de Breedesteeg, noordzijde

comparanten

Strubberg, mr L. C. H.
Dongen, Antoon Bernard C. van
Heerdt, Johanna Sippina
Bantjes, Jan

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeisers

Majoor - echtpaar
De erven van …

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan de erven
van Jan Bantjes een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 13-05-1793 meldt Alida Bantjes, weduwe van Berkum, van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 15v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, het 3e van het Bregittenkerkhof, zuidzijde

comparanten

Gaalen, Anna van
Nuis, Herman
Bantjes, Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de erven van Jan Bantjes een bedrag
van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
eigen huis. Haar zwager stelt zich borg.
NB. In de kantlijn: op 07-08-1786 melden de executeuren van de boedel van Jan
Bantjes kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 16
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen de Papen- en Zwanenbrug

comparanten

Rutgers, Aaltjen
Groot, Assien de
Zomer, Roelof

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrikje Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en een bed
met toebehoren; zij stelt als onderpand haar huis. Zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-10-1782

Schuldenares
Momber
Schuldeisers

Wed. van Teunis Nuis
Zwager - borg
De erven van …

DATUM: 28-10-1782

Wed. van Gerrit Cornelis
Voogd
Voogd

Moeder

45
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 16
Kinderbewijs

DATUM: 31-10-1782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rooij, Anthonie de
Rooij, Lukas de
Herekes, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn drie minderjarige kinderen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 ieder; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 16
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren, naast elkaar
Kampen, Geerstraat, zuidzijde tussen de Nieuwstraat en de Burgwal

comparanten

Dam, Arend ten
Schultz, Eva Bartha
Schultink, Jacobus

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacobus Schultink een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden hun twee
huizen.
NB. In de kantlijn: op 09-07-1788 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 16v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Rode Hart
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Brand, Anna Maria
Brand, Hendrik
Kloppers, Bernardus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dirk als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. Haar huis geldt als onderpand,
maar is nog wel bezwaard ten behoeve van haar zwagers kinderen en de
weduwe Romunde. Zij belooft een goede moeder te zijn, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Catharina Nieuwenstein
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 15-11-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 05-12-1782

Wed. van Dirk van ‘t Hul
Voogd
Voogd

Moeder

48
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 17
Borgstelling

DATUM: 09-01-1783

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lankhorst, Abraham
Wold, Willem Tjeerds ter
Spenke, Gerrit ten

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor de uitheemse erven van Gerrit
ten Spenke voor de eventuele aanspraken op en schulden ten laste van de
nalatenschap gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 17
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, aan de Bovenpoort

comparanten

Kroese, Andries
Kroese, Hendrik
Hulst, Albert van der
Meulen, Kier van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700, waarvoor zijn huis
onderpand is. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 21-09-1798 zegt Johanna Kroese, met haar echtgenoot
Jan Ramaker, haar deel te hebben ontvangen en zij dankt de voogden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 17v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Dijk en Biesterbos

comparanten

Veen, Antonie van ‘t
Blom, Catharina
Kaptein, Aart

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aart Kaptein een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 13-09-1798 meldt de echtgenote van schuldeiser, Petertje
Gelmichs, van bovenstaande te zijn voldaan.

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 28-03-1783

Wdn. van Aaltjen van den Belt
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 03-09-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

51

52

53
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 17v

onderwerp

Geregistreerde kopie van convenant

onroerend goed

Twee huizen met een trijpwinkel
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Pleek, Arend
Vollenhoo, Elisabeth van
Wetering, Gerrit van de
Velsman, Casparus

DATUM: 10-10-1783

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Wdn. Maaike Strang - Echtpaar
Over Hermanus Pleek
Idem

samenvatting

Met autorisatie van magistraat van Kampen zijn partijen het volgende
overeengekomen: in aansluiting op de testamentaire bepaling na het overlijden
e
van de 1 echtgenote van Arend Pleek, worden nu nieuwe afspraken gemaakt
over de verzorging van Hermanus Pleek, zijn erfdeel en de rechten en plichten
van de 2e echtgenote en van Catharina en Cornelia Pleek.

bijzonderheden

Akte bevat veel informatie.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 19
Onderpand

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Pleek, Arend
Vollenhoo, Elisabeth van

samenvatting

Comparanten verklaren de huizen, genoemd in akte nummer 51, als onderpand
te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 19
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat – bewoond door J. ten Hove
2. huis, erf en where
Kampen, Kerksteeg - bewoond door M. Brandenburg
3. huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat – bewoond door J. Hulsman
4. huis, erf en where
Kampen, aan het Magazijn – bewoond door Ruiters
5. huis, erf en where

DATUM: 10-10-1783

Comparant
Comparante

Echtpaar

DATUM: 14-11-1783

Kampen, Broederweg – bewoond door de wed. Janssen
6. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk – bewoond door de wed. J. Smit

54
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comparanten

Gingandet, Antonij
Grafhorst, Dirk van

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk van Grafhorst een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt

comparanten

Stiel, Adam
Nieuwenhuis, Hermpje
Nieuwenhuis, Zwier

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Zwier Nieuwenhuis een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 10-06-1791 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande schuld.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 20
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Bovenpoort, tussen van der Fluit en Croet; hof aan het Jodenkerkhof

comparanten

Beumer, Albert
Leenders, Willemina
Lammers, Wolter

DATUM: 04-12-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 07-01-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Roededrager

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wolter Lammers een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn geschreven: op 03-02-1790 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

56
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 20v
Kinderbewijs

DATUM: 17-05-1784

onroerend goed

hof
Kampen, buiten de Hagepoort, tussen de eigendommen van Lankhorst en Ruijl

comparanten

Eijken, Aaltje van
Eiken, Gerrit van
Rooij, Willem de
Eiken, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g., waarvoor haar hof als
onderpand geldt. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn genoteerd: op 22-03-1792 meldt een van de voogden van
kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Opmerking in de kantlijn is doorgehaald, hoort waarschijnlijk bij volgende akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 20v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal en huis erachter
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort,

comparanten

Eijken, Aaltje van
Lammers, W.
Eiken, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar vader een bedrag van ƒ800 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis,
e.e.a. tussen de Keizerstraat en Herensmitsteeg.
NB. In de kantlijn: op 22-03-1792 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 21
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witholt, Albertus
Londo, Jan
Karman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendricus, Hermina en
Johanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2 c.g.;
hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

Wed. van Hendrik Montanus
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-05-1784

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Hendrik Montanus
Roededrager
Vader

DATUM: 12-08-1784

Wdn. van Jannegje van Santen
Voogd
Voogd

Vader

59

60

61

22

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 21
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haselhof, Arent
Fransen, Pieter
Strange, Diederik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Hendrik, Aaltjen,
Hendrina en Elisabeth als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ3 ieder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Marktsteeg, noordzijde

comparanten

Waa, Albertus van der
Wilsem, Jannetje van
Berkum, B. H.

DATUM: 25-10-1784

Wdn. van Jacomina Diederiks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 27-11-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Ltn artillerie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan B. H. van Berkum een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis naast secretaris Lemker.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oosthoek van de Breedesteeg

comparanten

Dijke, Alida ten
Tebbetman, J.
Blom, Reinier
Franke, Petronella

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Reinier een bedrag van

DATUM: 12-02-1785

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. van Jan Blom
Roededrager
Echtpaar
Overleden

ƒ366 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar eigen
huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1788 meldt schuldeiser dat door aankoop van het
perceel de schuld is voldaan.
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64
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 22
Schuldbekentenis

onroerend goed

Praamschip

comparanten

Gaalen, Arend van
Kolkmans, Gesina
Bos, Hendrik
Jans, Lijsbet

DATUM: 19-02-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Bos en diens echtgenote
wegens de aanschaf van hun praamschip een bedrag van ƒ375 c.g. zonder
rente, met een jaarlijkse aflossing van ƒ100. Als onderpand geldt het
praamschip met zeil en treil en verdere toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 22v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van de Keizerstraat

comparanten

Bos, Andries
Gerrits, Dirk
Gelder, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jantje en Volken als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 samen en de
lijfstoebehoren. Als onderpand stelt hij zijn huis waar nog een verplichting op
rust ten behoeve van professor P. Bondam.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 23
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 10-02-1785

Wdn. van Hendrikie Volkens
Voogd
Voogd

DATUM: 10-03-1785

Vader

comparanten

Vogel, Asjen
Hofman, Gerrit
Engbrink, Adrianus van
Kruishoop, Arent

Wdn. van Aaltjen Dekkers
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Magteld als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 ieder; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 23v t/m 35v zijn blanco.
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66
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FOLIO: 36
Schuldbekentenis

DATUM: 10-07-1776

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kerksteeg, hoek Buiten Hofstraat, naast Jan Peters

comparanten

Bruijns, Berend
Eikelboom, Aaltjen
Elten, Johanna van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna van Elten een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis
waar nog een verplichting op rust ten behoeve van dezelfde rentheffer.
NB. in de kantlijn: op 01-06-1778 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Berghuijs, Berent
Vos, Aaltie
Freriks, Geertie

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 07-02-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. van Johannes Galenus

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertie Freriks een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 07-05-1781 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 36v
Schuldbekentenis

DATUM: 07-11-1777

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westzijde,

comparanten

Groskamp, Berend
Rijksmans, Catharina
Kesselaar, Fredrik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrik Kesselaar een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis tussen jonker Tengnagel tot Olthuis en van Nunspeet.
NB. In de kantlijn: op 09-11-1804 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 37
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen de Blauwe- en de Kalverhekkenbrug

comparanten

Engelblik, Berend
Bois, Arnolda de
Middelberg, Jannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes Middelberg een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1790 meldt Gerrit Jan Middelburg van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 37v
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Avink, Berent
Kok, Martinus
Mulder, Maria Gerrits

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 11-08-1778

Borg
Borg
Overledene

Weduwe Berent Oordijk

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van overledene, hebben comparanten zich
borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden die tot de
nalatenschap behoren, gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen
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FOLIO: 38
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hagewolt, Barent
Romunde, Willem van
Hendriks, Gerrigie

DATUM: 28-10-1778

Borg
Borg
Overledene

Wed. van Koen van Bergen

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erfgenamen van Gerrigie Hendriks, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden
behorende tot de nalatenschap; dit gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

De akte bevat veel namen.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 38
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, van de Herenweg tot aan de IJssel

comparanten

Jans, Berend
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ400 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn juist gekochte
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 38v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kesselaar, Bernardus
Ruitenberg, Gerrit
Kuijpers, Maria

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Maria Kuijpers, hebben comparanten
zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden behorende tot de
nalatenschap; dit voor de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103

FOLIO: 39

DATUM: 13-12-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtgenote
Kapitein infanterie

DATUM: 11-10-1779

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 25-02-1780

74

75

27

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Branderij met huis en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Lankhorst, Berend Janszoon
Hooggreven, Elsabè
Dalen, Jan van
Heerdt, Sippina Johanna van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Overleden
Douairière J. v/d Merwede

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn, oorspronkelijk aan Jan van Dalen, nu
aan Sippina Johanna van Heerdt een bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 3½ procent
per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun aandeel in een branderij.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1788 overlegt F. Gunning jr een bewijs waarin
schuldeiseres meldt deze akte aan hem te cederen; op 19-03-1789 meldt F.
Gunnink jr van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 39v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Berghuis, Berend
Vos, Aaltje
Bos, Marrigje Hendriks van den

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrigje Hendriks van den Bos een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun slepersplaats, waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1781 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 40
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de Karper- en Marktsteeg

comparanten

Telder, Berend Willems
Gerrits, Catharina
Stuurman, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Stuurman een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 14-07-1796 meldt A. Bantjes, weduwe van Berkum, eerder
weduwe van W. Stuurman, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 09-03-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 05-05-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
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FOLIO: 40
Kinderbewijs

DATUM: 13-07-1780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groenewout, Beerend
Groenewout, Michiel
Noorenburg, Hendricus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrina, Michiel en
Jurrien als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 ieder;
hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Naam echtgenote waarschijnlijk: Geertruijd Golts.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 40v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wal, Barnardus van der
Greve, Jurrien de
Moulin, Claas Visscher

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Alijda Maria als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 40v
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Berkum, Berend Hendrik van
Bodisco, Maria

samenvatting

Comparant verklaart ten behoeve van het onderhoud en de verzorging van
Maria Bodisco, verpleegd wegens krankzinnigheid te Lingen, en haar voogden,
als speciaal onderpand te stellen zijn woonhuis in Kampen. Er is hem n.l. een
kapitaal gelegateerd door wijlen Maria Poursoij, weduwe Redoch uit
Amsterdam bestemd voor de verzorging van Maria Bodisco.
NB. In de kantlijn: op 21-09-1787 meldt de weduwe Reuter-Capelle uit Lingen,
verzorgster van patiente, dat deze is overleden en dat al haar kosten zijn
vergoed.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald - meer details in de akte.

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Echtgenote niet vermeld

DATUM: 12-10-1780

Wdn. van Helena de Greve
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 30-11-1780

Comparant
Begunstigde

Ltn artillerie
Lingen - de voogden
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FOLIO: 41
Schuldbekentenis

DATUM: 08-03-1781

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Groenestraat, zuidzijde, naast de Regimentskamer

comparanten

Jans, Bartelt
Jans, Aeltje
Bantjes, Aleida

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Stuurman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida Bantjes een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lugies, Berendina
Nieuwenburg, Jannes
Wolters, Arend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Claasje als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g.; zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 41v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kesselaar, Bernardus
Woonink, Antonij
Bartelink, Martha

DATUM: 29-11-1781

Wed. van Daniel van der Linde
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-01-1782

Borg
Borg
Overledene

Wed. J. Bosch

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Martha Bartelink, stellen comparanten
zich borg voor de eventuele aanspraken en schulden ten laste van de
nalatenschap gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

82

83

84
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FOLIO: 42
Schuldbekentenis

DATUM: 25-02-1783

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westzijde, tussen de Bethlehems Vergadering en
de Spinnenwinkel

comparanten

Groskamp, Bernardus
Rijkmans, Catharina Margaretha
Oosterwijk, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Deventer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Oosterwijk een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen een daalder rente. Als speciaal onderpand stellen zij hun van
rentheffer gekochte huis

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 42
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalen, Barend van
Wilsen, Jurrien van
Marle, Klaas van

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Klaas van Marle, stellen comparanten
zich borg voor de eventuele aanspraken en schulden ten laste van de
nalatenschap en dit gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 42v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Klok
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Melksteeg

comparanten

Grevenstuk, Berend
Huiskes, Margaretha Elisabeth
Schultz, Berend Fredrik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Fredrik Schultz een bedrag
van ƒ900 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis

bijzonderheden

Geen

DATUM: 09-12-1783

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 26-01-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
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FOLIO: 43
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schultz, Berend Fredrik
Biesterbos, Willem
Bruinier, Bernardus

Borg
Borg
Overledene

Organist

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Bernardus Bruinier, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden op
de nalatenschap gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 43
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Karper- en Botervatsteeg

comparanten

Nes, Boudewijn van
Herms, Frens
Gerrits, Marrigje

DATUM: 07-02-1785

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frens Herms en diens echtgenote een
bedrag van ƒ500 tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun juist gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 24 -01-1788 is het kinderbewijs van schuldeiser hiermee
verbonden; op 08-11-1798 hebben Arnoldus Gezelschap en Trijntje Herms Wolf
verklaard van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 43v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochems, Berendina
Meuren, Matthijs
Steendijk, Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van een daalder ieder; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Bladzijden 44 t/m 53v zijn blanco.
31

DATUM: 31-12-1783

DATUM: 26-05-1785

Wed. van Bernardus Rokus
Voogd
Voogd

Moeder

88

89

90
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FOLIO: 54
Kinderbewijs

DATUM: 29-06-1776

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Christiaan
Hillebrink, Hermen
Kruijderink, Antonij

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Antonij en Gerrit als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 ieder; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 54
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, het 2e van de Hofstraat

comparanten

Weg, Claas van de
Zeegen, F. M. van
Gingadet, Antonij

samenvatting

Comparanten verklaren, wegens geleverd koren en winkelwaren, schuldig te
zijn aan Antonij Gingadet een bedrag van ƒ125 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis tussen Leusink en van de Rhijn.
NB. In de kantlijn: op 31-12-1778 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 54v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slangenburg, Catharina Eduarda van
Buschman, M. J.
Slangenburg, E. J. van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem Johannes en
Johanna Sophia als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ6000 c.g., waarvan ƒ2000 c.g. reeds op hun naam zijn belegd bij het Stads
Comptoir. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Details in de akte.

Wdn. van Geertjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 05-07-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 21-03-1777

Wed. B. van der Linden
Voogd
Voogd

Moeder
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FOLIO: 55
Schuldbekentenis

DATUM: 04-12-1777

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, bij de St. Jacobssteeg

comparanten

Stoop, Christiaan
Vastenhout, Trijntje
Moulin, Claas Visscher
Cool, Maria

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas Visscher Moulin en diens
echtgenote, wegens gekochte meubilaire goederen, een bedrag van ƒ550 c.g.
tegen 2½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 16-07-1794 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 55v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek van de Karpersteeg
2. huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, het 2e van de Hofstraat

comparanten

Weg, Claas van de
Segen, Francina Margareta
Rhijn, Hendrik van de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van de Rhijn een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden hun
eigen huizen, waar nog verplichtingen op rusten.
NB. In kantlijn: op 31-12-1778 meldt dr P. Smit eigenaar te zijn geworden van
deze schuldbekentenis, enig geld te hebben ontvangen en daarom de huizen
vast uit het verband ontslaat.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
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FOLIO: 56
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Oudestraat, het 4 van de Morrensteeg, n.w.zijde

comparanten

Roldanus, mr Cornelis
Kuiper, Wouter Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wouter Jan Kuiper een bedrag van
ƒ2500 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn woonhuis

DATUM: 10-12-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 07-02-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

Oudste secretaris v.d. stad

tussen Stennekes en Nieuwenburg.
NB. In de kantlijn: op 08-12-1780 meldt de gevolmachtigde van Cornelis Kuiper
Dirkszoon van kapitaal en rente te zijn voldaan.
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Veth, Coenraad
Wameling, Sara
Voerman, Alb.

DATUM: 27-02-1778

Schuldenaar
Schuldeiseres
Echtgenoot

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sara Wameling een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 23-08-1787 meldt Claas Visscher Moulin namens
schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Veth, Coenraad
Marcus, Salomon - jr

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salo0mon Marcus jr een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn
turfdragersplaats waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 23-08-1787 meldt schuldeiser van de vendumeester ƒ6911 te hebben ontvangen, het overschot van de verkochte turfdragersplaats.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
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FOLIO: 57
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meurer, Peter
Stortsman, Christiaan

DATUM: 27-02-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 21-09-1778

Borg
Borg

Schabels, Michiel
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Overledene

samenvatting

Op verzoek van de executeurs van het testament van Michiel Schabels, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden die
tot de nalatenschap kunnen behoren voor de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 57v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, t.o. de Koldenhovensteeg

comparanten

Kok, Carel
Bergs, Catharina

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Catharina Bergs een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 19-11-1783 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 58
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederweg, zuidzijde, het 2e van de Vloeddijk

comparanten

Bruins, Clasina
Gunning, J. D.
Schaap, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Schaap een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis
waar nog een kleine verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 10-07-1786 is deze hypothecatie gewijzigd in een ten laste
van G. A. van Engelen ten behoeve van H. Meulenkamp; zie letter G.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 58v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM: 31-10-1778

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 16-04-1779

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM: 08-04-1780

Wed. van Engelen
Roededrager

Kampen, Venestraat, westzijde, het 3e van het kerkhof
comparanten

100
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Zinnemer, Christoffer
Lindeboom, Arendje
Bruggink, Gerrit
Ulzen, Jurrien van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Albert Peffer een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 30-10-1784 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 59
Schuldbekentenis

DATUM: 12-05-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, het 2e van de Botervatsteeg

comparanten

Vollenhoven, Claas van
Rooij, Sara de
Ridder, Dirk

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Majoor infanterie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 3½ procent per jaar, als aflossing van een dergelijk bedrag aan de
erven van Abr. Ten Noort. Als onderpand geldt hun huis waar nog een
verplichting op rust ten behoeve van dezelfde rentheffers.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1790 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 59v
Schuldbekentenis

onroerend goed

hof
Kampen, aan het Stadsbolwerk, achter het kinderhuis

comparanten

Zinnemer, Christoph
Lindeboom, Aaltien
Bos, Godfried

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Godfried Bos een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen hof
tussen die van de Mist en de erven van de weduwe Veen.
NB. In de kantlijn: op 25-05-1787 meldt de huidige eigenaar van de
schuldbekentenis, Paulus Hill en Marcus Pellinkhof, ouderlingen van de
Lutherse Gemeente, van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 22-05-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
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104
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onderwerp

FOLIO: 59v
Kinderbewijs

DATUM: 22-06-1780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vilsteren, Christina van
Vilsteren, Jan van
Roij, Lucas de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Franciscus en Anna
Maria als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 60
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veneman, Cornelis
Veneman, Jacob
Bos, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik en Johanna als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 ieder; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 60
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staal, Claas
Brink, Gerrit van den
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Jacobjen als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een daalder; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Hendrik Reurink
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 18-01-1785

Wdn. van Geertjen Hendriks Renselin
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-02-1781

Wdn. van Geertjen Bosbooms
Voogd
Voogd

Vader
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FOLIO: 60
Kinderbewijs

DATUM: 06-04-1781

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berends, Catharina
Meurink, M.
Brink, G. van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Cornelis als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 60v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen de Morren- en St. Jacobssteeg

comparanten

Schoonhoven, Catharina
Staal, Jan
Mulder, Aalt Harmsz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Alberta als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300, waarvoor zij haar huis
als onderpand stelt. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 20-06-1804 meldt Albarta Mulder met echtgenoot Karel
Kalma haar kindsdeel te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 60v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oost Meijer, Caatje
Dijk Berendszoon, Jan van
Oele, Albert de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid en Harmpje
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ16 c.g. ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van H. Dirksen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-04-1781

Wed. van Albert Mulder
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-05-1781

Wed. van Jan de Oele
Voogd
Voogd

Moeder
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FOLIO: 60v
Taxatie

DATUM: 26-07-1781

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moulin, Claas Visscher
Cleef, Elisabeth van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij, op verzoek van de weduwe van Berend Bavink,
haar al haar mobiele goederen heeft getaxeerd die zij nu bezit samen met de
erven, op een bedrag van ƒ1950-4.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 61
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Remeier, Cornelis
Jacobs, Willem
Wesop, Thomas van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petronella, Maria, Peter,
Roelof, Arend en Johannes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ1; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 61v
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staal, Claas
Daalen, Catharina van

samenvatting

Comparant, die binnenkort uitvaart als matroos op het oorlogsschip de Pallas,
verzoekt zijn leidinggevenden wekelijks van zijn gage 30 stuivers Hollands uit
te betalen aan zijn vrouw.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 61v
Borgstelling

Taxateur
Opdrachtgeefster

Vendumeester Kampen
Wed. Berend Bavink

DATUM: 02-08-1781

Wdn. v. Maria Elisabeth Schoonhart
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-10-1781

Comparant
Comparante

Matroos admiraliteit v. Friesland
Echtgenote

DATUM: 13-12-1781
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onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moulin, Claas Visscher
Boele, Willem
Weg, Theuntje Coenradus v.d.

Borg
Borg
Overledene

Wed. van Jan Dieselhof

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld op verzoek van de
uitheemse erven van Theuntje Coenradus van de Weg voor eventuele
aanspraken en / of schulden op de nalatenschap voor de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 62
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Worp, Cornelis Jans van der
Eernst, Geertje
Berg, Hermen van den

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermen van den Berg een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand geldt hun juist
gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 14-11-1789 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 62v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat

comparanten

Jonkman, Clara
Weteringe, Gerrit van de
Stege, Arend Jan van der
Gallois, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Paulus als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en de erfportie van zijn
grootmoeder van vaders kant, waarvoor zij als onderpand stelt haar
woonhuis. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 02-05-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 21-12-1782

Wed. van Paulus Gallois
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder
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FOLIO: 62v
Kinderbewijs

DATUM: 30-05-1783

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Clara
Heerde, Egbert van
Sel, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Petrus als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 63
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. eekmolen
Kampen, buiten de Venepoort
2. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen Croff en Hemink

comparanten

Lande, Cornelis van de
Valencijn, Marie Martina
Lakeman, Maria

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marie Lakeman een bedrag van
ƒ4000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun,
juist getransporteerde, molen met toebehoren en hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1787 laat schuldeiser de akte royeren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 63v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Claas
Louws, Jan
Schierholt, Claas Frerik

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Claas Frerik Schierholt, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en schulden de
nalatenschap betreffende, dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Evert van der Horst
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 02-10-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Lid gezworene gemeente
Echtpaar
Amsterdam

DATUM: 22-01-1784

Borg
Borg
Overledene
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FOLIO: 63v
Aanvaarding erfenis

onroerend goed

hof
Kampen, Groenestraat

comparanten

Lande, C. van de
Valencijn, M. M.
Croff, H. J.
Valencijn, W. J. H.

DATUM: 03-05-1785

Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Eerste comparanten, erfgenamen van hun (schoon)vader burgemeester
Valencijn, verklaren de aan hun geaccordeerde boedel te aanvaarden, waarbij
de tweede comparanten verklaren de hof over te nemen en van de boedel af te
zien.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 64
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wetering, Claas van de
Wetering, Jacob van de
Haarsolte, Robert baron van

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Robert baron van Haarsolte hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden
betrekking hebbend op de nalatenschap gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 23-07-1785

Borg
Borg
Overledene

De bladzijden 64v t/m 71v zijn blanco.
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FOLIO: 72
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Dries
Post, Louw Steven

DATUM: 15-04-1776

Schuldenaar
Schuldeiser

De weduwe van ..

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan wijlen de weduwe van Louw Steven
Post, Dirkje Jansen Scholte, een niet genoemd bedrag. Hij is nu de stiefvader
van de 5 minderjarige kinderen en wil de betaling van de kinderbewijzen op
zich nemen, die hij afbetaalt tegen 3 procent.

bijzonderheden

Zie Apostille van dezelfde datum.
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FOLIO: 72v
Schuldbekentenis

DATUM: 03-05-1776

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk
2. huis, erf en where
Brunnepe, Noordweg, buiten de Hagenpoort

comparanten

Hulsen, Dirk van
Obbers, Hendrikje
Berends, Stijntje

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Manes Breuker

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Stijntje Berends een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij enige
vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1776 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 73
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Smit, Daniel
Claret, Jacoba
Rhijn, Hendrik van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Rhijn wegens
onbetaalde kooppenningen een bedrag van ƒ160 c.g. tegen 4 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 30-04-1779 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 73v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, hoek van het Bregittenkerkhof

comparanten

Schevelinkhoven, Dirk
Groot, Aaltje Cornelissen de
Mist, mr J. A. de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr J. A. de Mist een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 14-04-1780 is Johannes Figge eigenaar geworden van

DATUM: 30-05-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 07-11-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

het huis en neemt de verplichting over; op 03-01-1783 meldt schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 74
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, schuur, hof en where
Brunnepe, tussen Dijk en Boek

comparanten

Bleeker, Dirk
Ridder, Catharina
Ridder, Wijntje

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gezusters Ridder een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 14-12-1778 melden de gezusters van kapitaal en rente te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 74v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. het Stadhuis, het 2e van de Broederstraat

comparanten

Vries, Dirk de
Elseneur, Gesina
Elseneur, Hendrica Elisabeth

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zuster Hendrica Elisabeth
Elseneur een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 18-04-1786 meldt Paulus Bakker, echtgenoot van
schuldeiser, door aankoop van het huis van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 75
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal

DATUM: 20-11-1777

Schuldenaar
Schuldeiseres
Gezusters
Schuldeiseres

Brunnepe

DATUM: 16-05-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM: 31-07-1780

Echtpaar
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comparanten

Woesthof, David
Jong, Hendrik de

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 14-07-1788 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 75
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woesthof, David
Wilsem, Hendrik van
Burger, Philip

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Harmpjen en Maria als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. ieder; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 75v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, t.o. de Vissteeg
2. Stal
Kampen, Klokkensteeg

comparanten

Diepen, Dirk van
Pastoor, J.
Assen, J. van

DATUM: 26-10-1780

Wdn. van Hendrikje van den Bos
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-02-1781

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn minderjarige
zuster Aleida van Diepen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3½ procent per jaar.
Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis en zijn stal.
NB. In de kantlijn: acte is geroyeerd op 08-01-1811.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 75v

DATUM: 19-04-1781
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onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Rode Hart
Kampen, Graafschap, oostzijde

comparanten

Hul, Dirk van ‘t
Brands, Anna Geertruid
Hul, Jan van ‘t
Hul, Hendrika van ‘t
Hul, Johanna van ‘t

samenvatting

Wegens de overname van de helft van het ouderlijk woonhuis, verklaren
comparanten schuldig te zijn aan hun neven / nichten een bedrag van ƒ900
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand stellen zij het gehele huis waar
nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 05-09-1788 melden de voogden van de kinderen ƒ400 te
hebben ontvangen; op 11-09-1789 ontvangen zij nog ƒ325; op 20-05-1796 is de
schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 76
Schuldbekentenis

onroerend goed

Zie akte 128

comparanten

Hul, Dirk van ‘t
Brands, Anna Geertruid
Fockings, Regina

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 19-04-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. M. van Romunde

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Regina Fockings een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent. Als onderpand geldt hun huis, zoals genoemd in
akte nummer 128.
NB. In de kantlijn: op 21-04-1803 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 76v
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Dirk
Rhijnen, Johanna Margarita

samenvatting

Comparant heeft aangemonsterd als matroos op het oorlogsschip de Pallas
en verzoekt zijn leidinggevenden om wekelijks van zijn gage een bedrag van
ƒ1-10 Hollands uit te betalen aan zijn echtgenote.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 18-10-1781

Matroos
Echtgenote

Admiraliteit van Friesland
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FOLIO: 77
Kinderbewijs

DATUM: 25-02-1782

onroerend goed

1. huis, erf en where met apotheek
Kampen, Oudestraat, naast het Buiten Gasthuis
2. huis, erf en where
Kampen, Broederweg, t.o. de Waalse Kerk
3. een hof
Kampen, Groenestraat

comparanten

Valck, Dorothea
Valck, Frans
Masman, Lucas
Bruinier, mr Quirinus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna Debora, Jan
Paulus en Teunis Helmich als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ2000 c.g. ieder; als onderpand gelden diverse vaste goederen en
enkele obligaties. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 77v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oostzijde
2. de looierij
Kampen, Kalverhekkenweg, aan het Bolwerk

comparanten

Oostenrijk, Daniel
Holtkamp, Anna
Ingen, Geertruid van

Wed. van Teunis Bakker
Voogd
Voogd
Toeziend voogd

Moeder
Administrateur
Idem

DATUM: 12-09-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. G. J. Stennekes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruid van Ingen een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen Lankhorst en Rijnfrank, onlangs gekocht van de weduwe
Kierspensius en de looierij, gekocht van de erven Pastoor.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1797 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 78
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Hulsen, Dirk van

DATUM: 11-03-1783

Schuldenaar

Echtpaar

Meilij, Maria
Romunde, Johanna Maria van
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Schuldenares
Schuldeiseres

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Maria van Romunde een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun huis staande naast dat van van Hoven.
NB. In de kantlijn: op 09-05-1786 meldt schuldeiseres te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 78
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Dries
Scholte, Hendrik Jansen
Hendriksen, Aalt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annetje en Hendrik als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ70 ieder; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 18-03-1803 zeggen de kinderen hun deel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 78v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof en boomgaard
Kampen, Groenestraat, ten noorden van de Greve en Teune

comparanten

Rijgen, Daniel
Teunen, Barbara
Mist, Jacob Abraham de

DATUM: 27-11-1783

Wdn. van Dirkje Jans Scholten
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-04-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Abraham de Mist een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand geldt hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 26-08-1786 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 79

DATUM: 12-08-1784

137

138

49

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zwijnenberg, Dirkje Arends
Kervel, Jannes
Neusel, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arend en Jannegje als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2 c.g.; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Willem Mouwerits
Voogd
Voogd

Moeder

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 79
Schuldbekentenis

DATUM: 14-04-1785

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Hofsté, Dirk
Valk, Geesje
Ameshof, Arnoldus

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arnoldus Ameshof een bedrag
van ƒ1500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 20-10-1791 verklaren de executeurs van het testament
van schuldeiser dat de schuld is geschonken aan schuldenaren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald - details in de kantlijn.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 79v
Kinderbewijs

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Visscher, Driesje
Haan, Jan Rutgers de
Volkers, Gerrit Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Klaasjen, Jan, Harmen
en Andries als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50
ieder; haar karveelschip is hiervoor onderpand. Zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 31-03-1794 melden de voogden het geld te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 30-05-1785

Wed. van Claas Meijboom
Voogd
Voogd

Moeder

139

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 79v
Inventaris

onroerend goed

Huis
Locatie niet vermeld

comparanten

Aarts, Dries
Vos, Aaltje Jansen
Kreps, Peter
Gerber, Abraham

DATUM: 30-06-1785

Erfgenaam
Overledene
Taxateur
Taxateur

Stadsmeier op de Vossenweerd
Stadsmeier
Idem

samenvatting

Comparant, weduwnaar van Aaltje Jansen Vos, overhandigt de inventaris van
de goederen tot de gemeenschappelijke boedel behorend; hij is enige
erfgenaam.
NB. In de kantlijn: comparant verklaart de lijfstoebehoren en kleding zelf te
gebruiken of te doen gebruiken.

bijzonderheden

Uitvoerige inventaris.

De bladzijden 81 t/m 89v zijn blanco.
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 90
Kinderbewijs

DATUM: 01-11-1776

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pot, Eimbert
Brandenburg, Abraham
Lindeboom, Tewis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Bertus als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 90
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal en hof
Kampen, hoek Bolwerk bij de Venepoort, westzijde

comparanten

Willems, Evert
Kinet, Aaltje
Bergs, Catharina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Bergs een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 13-12-1779 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
kapitaal en rente.

Wdn. van Angenis Brandenburg
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-12-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 90v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevens, Elisabeth
Stevens, Gerrit
Gerrits, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Toon als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 en twee borstrokken met zilveren
knopen; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 90v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Burg, Elsie van den
Lemker, A. J.
Gunning, J. D.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan J. D. Gunning een bedrag van ƒ150
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis.
NB. In de kantlijn: op 14-06-1785 meldt de erfgenaam van schuldeiser eigenaar
te zijn geworden van het onderpand, waarmee de schuld is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 91
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek van het Bolwerk, bij de Venepoort, westzijde

comparanten

Willems, Evert
Kinet, Aaltje
Disselhof, Catharina

samenvatting

51

DATUM: 27-03-1777

Wed. van Willem Dirks
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 11-11-1777

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Pieter Liestemaker
Secretaris

DATUM: 14-01-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. van der Meulen

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Disselhof een bedrag

van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 13-12-1779 meldt schuldeiseres te zijn voldaan.
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 91v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
e
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tot aan de Greente, het 3 van de straat, noordzijde

comparanten

Hendriks, Evert
Rutgers, Jannigje
Hulsen, Dirk van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk van Hulsen een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3¼ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, juist gekocht van de rentheffers.

bijzonderheden

Geen.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 92
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, Buitenhoek

comparanten

Ruitenberg, Eimbert
Bouwemans, Janna
Hendriks, Marrigje

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrigje Hendriks een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis
tussen Dekker en Breuker.
NB. In de kantlijn: op 20-03-1785 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 92v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Rigen en de Rooij

DATUM: 04-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 11-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM: 28-07-1778

Echtpaar

148
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comparanten

Heerde, Egberdina van
Leussenk, A.
Hees, Anthonie van
Waterloo, Reinder

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. van Willem Krog
Roededrager
Amsterdam
Hattem

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anthonie van Hees en Reinier
Waterloo samen een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 15-11-1782 melden schuldeisers te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 93
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, aan de Stadsmuur, bij het kruitmagazijn

comparanten

Tijssen, Engeltje
Schipper, Lubbert Gerritsen
Meulenbelt, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te
reserveren hun woonhuis; als voorwaarde stelt zij dat zij en haar a.s.
echtgenoot daar wel levenslang in kunnen blijven wonen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 93
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Heerde, Egberdina van
Roldanus, C.
Beerthuis, Paul
Krog, Engeltjen
Schultz, Beata Louisa

DATUM: 18-02-1779

Wed. van Lubbert Schipper
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 12-03-1779

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Wed. van Willem Krog
Secretaris
Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparante was schuldig aan Paul Beerthuis en echtgenote een bedrag van
ƒ300 c.g. dat hierbij is voldaan; zij verklaart nu schuldig te zijn aan de
erfgenamen van Beata Louisa Schultz, weduwe de la Sablonière, een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
eigen huis.
NB. in de kantlijn: op 19-11-1782 meldt de voogd over de erven dat
bovenstaande is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

150

151

152

54

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 93v
Borgstelling

DATUM: 25-11-1779

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Egbert Baltus van
Slangenburg, E. J. van
Kuijper, Wouter Jan

Borg
Borg
Overledene

Procurator

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Wouter Jan Kuijper, stellen
comparanten zich borg voor eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende en dit gedurende één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 93v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. het Olieslagerssteegje

comparanten

Heerden, Everdina van
Meer, J. ter
Schultz, Ephraim Willem

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Willem Schultz een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis
waar nog verplichtingen op rusten.
NB. In de kantlijn: op 10-04-1782 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 94
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Egbert Baltus van
Storm, Roelof
Hagewolt, Berend

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Berend Hagewolt, hebben
comparanten zich borg gesteld voor eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende, en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 01-12-1779

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. van Willem Knoch
Roededrager
Kapitein

DATUM: 14-03-1780

Borg
Borg
Overledene
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 94v
Schuldbekentenis

DATUM: 05-01-1781

onroerend goed

Twee huisjes naast elkaar met stal
Kampen, Hofstraat, hoek Speldenmakerssteeg

comparanten

Schallenberg, Egbert
Nieuwenhuijs, Harmpjen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harmpjen Nieuwenhuijs een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij twee
huisjes en een stal.
NB. In de kantlijn: op 19-07-1786 meldt E. Nieuwenhuijs, nu eigenaar van de
hypothecatie, van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 94v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Wetering, Eimbert Jansz van de
Gerrits, Aaltje
Dijk, Elisabeth Jacoba van

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 11-01-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
De kinderen van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van Elisabeth Jacoba
van Dijk, weduwe Lagerits, een bedrag van ƒ550 c.g. tegen 4 procent. Als
speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 08-01-1788 zegt gemeensman A. Nieuwenburg qq
kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 95
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dam, Eijbert ten
Jansz, Dirk

DATUM: 01-03-1781

Schuldenaar
Schuldeiser

Meier stadserf de Katteweerd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Jansz een bedrag van ƒ400 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 11-09-1782 zijn Hendrik Willem Derks van Wengelo en
echtgenote eigenaar geworden van de turfdragersplaats, zij lenen extra ƒ200
tegen 4 procent; op 03-10-1791 is de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

156

157

158

56

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 95v
Schuldbekentenis

DATUM: 02-08-1781

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, westhoek van de Hofstraat

comparanten

Verwest, Egbert
Keteltas, Willemina
Woltgraft, Rudolphus Johannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Rudolphus Johannes Woltgraft
een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 06-09-1799 zegt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 96
Schuldbekentenis

onroerend goed

Tjalkschip

comparanten

Lijderman, Ernst
Virgilius, Geertruid
Rooij, Egbert de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert de Rooij een bedrag van
ƒ750 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand geldt hun tjalkschip met zeil
en treil. Schuldeiser belooft jaarlijks twee reizen naar Brabant voor zijn
rekening te nemen, waarvan de vrachten met de schuld verrekend worden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 96v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, tussen Nieuwenburg en Kok

comparanten

Schallenberg, Egbert
Kok, Hendrik de
Schinkel, Coenraad

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-10-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-10-1781

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Marie Theresia
Durand een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 24-10-1792 meldt Marie Theresia Durand, getrouwd met
Jacobus Tideman, kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 97
Borgstelling

DATUM: 21-11-1781

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gast, Everdina
Tebbetman, J.
Stercke, Nicolaas

samenvatting

Comparante verklaart borg te staan voor Nicolaas Stercke in zijn kwaliteit
van ontvanger te Kamperveen en Mastenbroek, als garantie voor de
correcte afwikkeling van een schuld ontstaan door de uitoefening van
deze functie.
NB. In de kantlijn: op 10-02-1785 wordt de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Borg
Momber
Begunstigde

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 98
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Boele, Evert Hendriksen
Scholte, Hermpie
Timmers, Gerrit
Moelbergen, Antonij

Wed. van J. van Caamen
Roededrager
Ontvanger te Kamperveen

DATUM: 28-09-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Lammert van
der Straten een bedrag van ƒ350 tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn genoteerd: op 07-01-1788 is de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Zie Apostille van 27-09-1782; akte is doorgehaald.

Akte van 16-01-1783 – Egbert van Dijk, zie onder letter L.
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FOLIO: 98v
Kinderbewijs

DATUM: 17-04-1783

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kok, Elisabeth
Arink, Berent
Kok, Martinus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Wolter als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 ieder; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Gerrit Arink
Voogd
Voogd

Moeder
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 98v
Schuldbekentenis

DATUM: 26-05-1783

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, noordhoek van de Buiten Plantage

comparanten

Marle, Egbert van
Goor, Gerrigje van
Marle, Jannes van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Zoon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zoon Jannes een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-03-1788 heeft schuldeiser ƒ325 c.g. ontvangen; op 0705-1789 is de schuld geheel afgelost.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis
Kampen, Nieuwstraat, tussen de St. Jacobs- en Morrensteeg
2. huisje
Kampen, naast het vorige
3. huis
Kampen, Boven Hofstraat, naast de smid van de Wetering
4. huisje
Kampen, Boven Hofstraat, bij de Speldenmakerssteeg

comparanten

Lindeboom, Engeltje
Kelder, Jurrien
Gelder, Fredrik van
Graffers, Dirk van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendrik als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 en ƒ200 als erfenis van
zijn moei. Als onderpand stelt zij haar vaste goederen. Zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

DATUM: 01-11-1783

Wed. van Jacob Kelder
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM: 25-03-1785

Moeder

165

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berends, Eva
Slotsman, Christiaan
Jans, Beert
Crepst, Jan

samenvatting

Comparante verklaafrt voor haar minderjarige kinderen Martha en Peter als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900. Zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 99v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Egbert Baltus van
Evers, Joost Christiaan
Wanzink, Johanna Gesina

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Johanna Gesina Wanzink, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden
betrekking hebbend op de nalatenschap gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Peter Slotsman
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 26-05-1785

Borg
Borg
Overledene

De bladzijden 100 t/m 109v zijn blanco.
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FOLIO: 110
Verklaring

DATUM: 17-04-1776

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zijlman, Fredrik
Lochum, H. van - junior

samenvatting

Op verzoek van H. van Lochum jr, heeft comparant voor burgemeester en
schepenen van de stad officieel en onder ede verklaard dat hij met zijn schip
de Eendracht, komend van Engeland, beladen met tabak en op weg naar Ens
op 8 en 9 april van dit jaar ter hoogte van Egmond is overvallen door een
harde koelte waardoor de lading nat is geworden. Hij acht zich niet
verantwoordelijk voor de schade.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Koopman

Kapitein van de Eendracht
Deventer

167

168

169
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 110v
Schuldbekentenis

DATUM: 11-02-1778

onroerend goed

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

comparanten

Pannebakker, Fennegien
Voerman, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johannes Voerman een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 11-12-1779 zegt de executeur van schuldeiser van
kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenares
Schuldeiser

Wed. van Jan Daniels

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 111
Schuldbekentenis

DATUM: 20-11-1778

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, t.o. de Blauwebrug, naast de Eenhoorn

comparanten

Kok, Femmina
Tebbetman, J.
Schimmelpenning, Geertruid

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertruid Schimmelpenning een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
zij haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 23-11-1782 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. van Dragt
Roededrager

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 111v
Kinderbewijs

DATUM: 26-02-1779

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kok, Femina
Kok, Jurrien
Pleek, Arend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arend Jan, Jan en
Andries als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150
samen, waarvoor haar, nog bezwaarde, woonhuis onderpand is. Zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Arend van Dragt
Voogd
Voogd

Moeder

170

171

172

173

61
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FOLIO: 111v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gelder, Frerik van
Gelder, Matthijs van
Koppers, Lambertus
Gelder, Aeltie van

DATUM: 19-11-1779

Borg
Borg
Overledene
Overledene

Echtpaar

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Lambertus Koppers en Aeltie van
Gelder, hebben comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken
en schulden de nalatenschap betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 112
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Fredrik
Suitloo, Harmen van
Janz, Wolter

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Wolter Janz voor een bedrag
van ƒ12-10 indien deze daarvoor zal worden aangesproken.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 112
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Frenk
Henniphof, Jan
Jans, Wouter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes Freriks als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25; hij belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 112
Kinderbewijs

DATUM: 16-11-1780

Borg
Borg
Begunstigde

DATUM: 29-03-1781

Wdn. van Maria Buis
Voogd
Voogd

DATUM: 26-05-1785

Vader

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wiedemeier, Frans
Steendijk, Cornelis
Meuren, Matthijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van één daalder; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Berendina van Ommen
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 112v t/m 128v zijn blanco.
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FOLIO: 129
Schuldbekentenis

DATUM: 03-05-1776

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, tussen de Broeder- en Morrenbrug
2. huis, erf en where genaamd de Belvedère
Kampen, buiten aan de Koornmarktpoort

comparanten

Smit, Gerrit
Dammans, Lijde
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij diverse
vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 30-04-1779 meldt schuldeiser door een nieuwe akte van
hypothecatie gepasseerd door Jacob Kroese te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Beks, Gosen
Solner, Everdina
Hulleman, Albertus

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albertus Hulleman een bedrag
van ƒ500 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 21-07-1783 is het bedrag betaald aan Matthijs Oostenrijk
op last van de vrouw en erfgename van schuldeiser.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 14-11-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

176

177

178
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FOLIO: 129v
Schuldbekentenis

DATUM: 24-12-1776

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen de huizen van Oedekerk
2. huis, erf en where
Kampen, achter het Bovenkerkhof, tussen de huizen van Bos
3. huis, erf en where
Kampen, Korte Hofstraat, tussen Schultink en Zinnemer
4. huis, erf en where
Kampen, Breedesteeg, tussen van Dongen en Bijsterbos

comparanten

Nijmegen, Gerrit Dirksen van
Dirksen, Marijtie
Aaltsmeer, Hendrik

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman Zaandam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Aaltsmeer een bedrag
van ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
enkele huizen.
NB. In de kantlijn: de boedel van schuldenaar …. is aan de gemachtigde van
rentheffer uitgeteld.

bijzonderheden

Tekst kantlijn slecht leesbaar.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 130
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Bethlehem Vergadering en spinnerij

comparanten

Marle, Gerrit van
Rechteren, Jannegje van
Amersfoort, Harmen van

DATUM: 30-01-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De weduwe van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Harmen van
Amersfoort een bedrag van ƒ270 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-05-1781 meldt de erfgenaam van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 130v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cloecke, Gerrit Willem
Weijde, Kier van der
Woltgraft, Rudolphus Joannes

DATUM: 25-02-1777

Borg
Borg
Begunstigde

Lid gezworene gemeente
Idem

179

180

181
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samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor de collecte van de Water-Tollen
behorende tot de stad Deventer, die Rudolphus Johannes Woltgraft hier zal
beuren.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 130v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, hoek Venestraat en Bovenkerkhof, zuidzijde

comparanten

Bos, Gerrit
Middeles, Maria
Middelberg, Jannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes Middelberg een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 131
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidzijde bij de Bovenkerk

comparanten

Gingandet, Gijsbert
Bakker, Antonia

DATUM: 18-03-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 14-05-1777

Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtgenoot v. Siedler

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Antonia Siedler-Bakker een bedrag
van ƒ1200 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1783 meldt de erfgenaam van schuldeiseres van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 131v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, locatie niet vermeld

DATUM: 03-10-1777

comparanten

182

183

65

Gerrits, Gerrit
Jans, Mijnte
Breuker, Hendrik
Goois, Geertje

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Breuker en diens
echtgenote een bedrag van ƒ117 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 132
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Volgert, Gerrit Jan
Ridder, Dirk

DATUM: 11-11-1777

Schuldenaar
Schuldeiser

Kapitein

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1787 meldt schuldeiser te zijn voldaan van kapitaal
en rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 132v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, in de z.g. Graafschap, zuidhoek van de Heilensteeg

comparanten

Blom, Gerrit
Bruggink, Gerregien
Bommel, Johannes Abrahams van
Slangenburg, Catharina Eduarda van
Blom, Jan
Sperke, Gerrit ten

DATUM: 03-11-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Borg
Borg

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Abrahams van Bommel
en diens echtgenote, wegens een overgenomen gerechtelijke bekentenis ten
laste van Hendrik Franke jr, een bedrag van ƒ1400 c.g. tegen 4½ procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 09-09-1785 is de hypothecatie afbetaald; zie Boek van
Solvente Boedels.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

184

185

186
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FOLIO: 133
Schuldbekentenis

DATUM: 07-02-1778

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen de Broeder- en Morrenbrug

comparanten

Machorius, Gerrit
Nijmijers, Janna
Breuker, Hendrik - jr

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Breuker de Jonge een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen de wed. de Haan en Smit, waar nog een verplichting op rust
t.b.v. genoemde weduwe.
NB. In de kantlijn: op 25-04-1797 is de schuld afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Ridder en van Eijbergen

comparanten

Hilkes, Gradus
Venema, Jan Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jacob Venema een bedrag van
ƒ225 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1780 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 134
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Wildeman
Kampen, Geerstraat

comparanten

Brugging, Gerrit
Douwes, Jannegje
Mettings, Aaltje

samenvatting

Comparanen verklaren schuldig te zijn aan Aaltje Mettings een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 10-01-1800 meldt Aart Captein dat bovenstaande is
voldaan.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-03-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 18-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

187

188

189

190
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FOLIO: 134
Kinderbewijs

DATUM: 18-03-1779

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Gerrigje
Pres, Jan
Pruis, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrik, Femmigje en
Geertje als vaders erfdeel te hebben gereserveerd één daalder elk; zij belooft
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kofschip

comparanten

Jans, Gerrit
Oedekerk, Pieter

samenvatting

Wegens onbetaalde kooppenningen, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Pieter Oedekerk een bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt zijn eigen kofschip met zeil en treil.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 135
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kofschip

comparanten

Jans, Gerrit
Klopman, Anthonie

Wed. van J. Aarts
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-07-1779

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 14-07-1779

Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anthonie Klopman een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn kofschip met
zeil en treil, waar nog een verplichting op rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Kok en de Bruin

DATUM: 15-11-1779

2. leerlooierij met huis en hof
Kampen, aan de Wiltvang
comparanten

191

192

68

Oostenrijk, Gerrit
Bokhorst, Jannigie
Mennonieten Gemeente

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Mennonieten Gemeente te
Kampen een bedrag van ƒ1300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand gelden hun huizen en leerlooierij.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Duitman, Gerrit
Duitman, Jan
Galenus, Frerik

samenvatting

Comparanten, zonen van wijlen Evert Duitman en nu wijlen Marrigje Buijs,
hebben hun vadersdeel nog tegoed, d.w.z. ieder ƒ150; hun stiefvader Frerik
Galenus, in bezit van de moederlijke nalatenschap, verklaart zich schuldig
voor dit bedrag en stelt zijn huis als onderpand.
NB. In de kantlijn: op 15-11-1782 meldt Gerrit Duitman het huis te hebben
gekocht, waarmee de schuld aan beide broers is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 136
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Oudestraat en Schepensteeg

comparanten

Heerden, Gerrit van
Rooij, Willem de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem de Rooij een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op beider verzoek is deze akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 07-03-1780

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Erfgenamen
Idem
Stiefvader

DATUM: 09-03-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

193

194

195
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FOLIO: 136v
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land
Dronthen

comparanten

Elseneur, Gesina
Schultz, Berend Fredrik
Borneus, dr Adrianus
Fockens, F. G.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Gesina als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land met een waarde van ƒ1700; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 137
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kolk, Gerrit van der
Huiskes, Willem
Boer, Simon de
Hukes, Auke

Wed. van Lucas Gesner Fockens
Voogd
Voogd
Toeziend voogd

Moeder

DATUM: 21-03-1780

Borg
Borg
Overledene
Overledene

Echtpaar

samenvatting

Op verzoek van de erven, verklaren comparanten zich borg te stellen voor
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende. Mocht
er van de halfbroer Marten de Boer, overleden in Batavia in 1776, een
nakomeling zijn, dan heeft deze recht op zijn/haar portie.

bijzonderheden

Zie Apostille van 26-02-1780.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 137
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Ridder en van Eibergen

comparanten

Hilkes, Gradus
Kamstein, Johanna Catharina
Wamelink, Sara

samenvatting

69

DATUM: 16-03-1780

DATUM: 06-04-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Albertus Voerman

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sara Wamelink een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
Nb. In de kantlijn: op 17-03-1787 meldt Claas Visscher Moulin dat zijn
schoonzuster van bovenstaande is voldaan.

196

197

198
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 137v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, schuin t.o. de Koldenhovensteeg
2. leerlooierij en huis met hof
Kampen, aan de Wiltvank

comparanten

Oostenrijk, Gerrit
Bockhorst, Jannegje
Veen, mr Rudolf
Hoogenberg, Catharina Elisabeth

DATUM: 08-04-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van mr Rudolf Veen,
scholtus van IJsselmuiden en lid van de gezworene gemeente van deze stad,
een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis en andere vaste goederen, waar nog een verplichting op
rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 138
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidhoek van de Botervatsteeg

comparanten

Kruishoop, Gerrit
Lutherse Gemeente

DATUM: 20-04-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Lutherse Gemeente van Kampen
een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn eigen huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 138v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Schepenensteeg
2. huis, erf en where
Kampen, Bolwerk, noordhoek van de Broederpoort
3. hof

DATUM: 12-05-1780

Kampen, aan de singel, tussen de Broederpoort en het Galgenbolwerk
comparanten

Heerde, Gerrit van
Upwich, ds Johannes Martinus van der

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan ds Johannes Martinus van der
Upwich een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand gelden diverse vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 27-05-1788 meldt weduwe van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

12-05-1780: Gerrit en Jan Swiersen Holterman – zie onder letter H.
199
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 139
Kinderbewijs

DATUM: 18-05-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, bij de Morrensteeg

comparanten

Wetering, Gerrit van de
Weteringe, Gerrit van de
Culeman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jacoba als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250, waarvoor zijn huis als
onderpand fungeert. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 20-06-1794 heeft vader een kwitantie aan de voogden
overhandigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 139
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Stadswaag, het 4e van de Marktsteeg, noordzijde

comparanten

Steurbrink, Gotfried
Neervoort, Garridina
Sandberg, mr Rudolph

Wdn. van Aaltje Kortrijk
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-05-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Lid gezworene gem. Zwolle

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Rudolph Sandberg, scholtus
van IJsselmuiden, een bedrag van ƒ1600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.

bijzonderheden

Geen
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 139v
Schuldbekentnis

DATUM: 31-05-1780

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Gigandet, Gijsbert
Maten, Hendrika Margarita van der
Gigandet, Antonij

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)vader een bedrag
van ƒ1400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis, waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1782 meldt schuldeiser ƒ1000 te hebben
ontvangen; op 14-11-1783 is de resterende ƒ400 ondergebracht in een akte
van vestenis groot ƒ800 ten behoeve van Dirk van Grafhorst en wordt hier als
geroyeerd beschouwd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 140
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Schapensteeg en Burgwal

comparanten

Volker, Gerrit Jan
Jans, Willemina
Hollander, Coops

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 05-06-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Coops Hollander een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis,
waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 24-09-1781 meldt schuldeiser deze akte over te doen
aan Bernardus Kesselaar; op 17-12-1790 meldt deze schuldeiser ƒ100 te
hebben ontvangen en Gerrit Steegink en Johanna Smits zeggen eigenaar van
het huis te zijn geworden en de voorwaarden te accepteren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 140v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met duffelfabriek
Kampen, Oudestraat, westzijde, tussen de Geerstraat en Speldenmakerssteeg

comparanten

Bijsterbos, Gerrit
Swarth, Maria
Stads Vulmolen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de stads vulmolen een bedrag van

DATUM: 05-08-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

ƒ1300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis met duffelfabriek.

204
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bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 141
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hofland
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Kreps en Vos

comparanten

Cornelis. Gerbrand
Louws, Marregje
Wal, Bernardus van de
Wal, Maria Everdina van de

DATUM: 14-09-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

zuster

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bernardus van de Wal en zijn
zuster een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand
stellen zij hun eigen huis en hofland.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1781 melden schuldeisers van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 141v
Kinderbewijs

onroerend
goed

n.v.t.

comparanten

Koltsteen, Gerrit Jan
ten
Jelink, Abraham
Groebink, Michael

DATUM: 09-11-1780

Wdn. van Antonia Leewerink

Vader

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleijda en Johanna als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 ieder; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 141v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Boven Nieuwstraat, het 3 zuidwestvan de St. Jacobssteeg

DATUM: 21-12-1780
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comparanten

Haan, Gerrit de
Nieuwenhuis, Egbert

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Nieuwenhuis een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 19-11-1789 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 142
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, westzijde,

comparanten

Janz, Geert
Wolters, Neeltje
Ridder, Joan Henrick
Loo, Dominica van

DATUM: 04-01-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - kapitein

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Henrick Ridder en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 29-03-1796 meldt gevolmachtigde van erfgename van
schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 142
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Regenboog
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Klokkensteeg

comparanten

Diepen, Gerardus van
Assen, Johanna van
Pastoor, Jan
Assen, Jannes van

DATUM: 12-04-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Aleida van
Diepen een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis.

bijzonderheden

Geen

209

210

211

75

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 142v
Kinderbewijs

DATUM: 23-04-1781

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunis, Gerrigje
Schierholt, Claas
Teunis, Wessel

samenvatting

Comparante, meierse op Keulvoet, verklaart voor haar minderjarige kinderen
Fredrik en Annegjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ450 c.g. ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 143
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis met hofland
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Kreps en Vos

comparanten

Janz, Gerrit
Wal, Bernardus van der
Wal, Maria Everdina van der

Wed. van Toon Schierholt
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 26-04-1781

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Zuster

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bernardus van der Wal en zijn zuster
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1791 melden Wessel Teunis en Cornelia Gerrits
dat zij eigenaar van huis / hofland zijn geworden en de verplichtingen over te
nemen; op 05-05-1798 zeggen schuldeisers te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 143v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouhuijs, Gerrit
Wetering, Reinder van de
Span, Jan van der
Nieuwenkamp, Warnar

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem Jan en Egbert als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. ieder en
enige sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-04-1782

Wdn. van Berendina van Dijk
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

212
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214

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 143v
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velde, Gerrit van de
Havenaar, Anna
Meijer, Frans

samenvatting

Comparant, soldaat op het oorlogsschip het Hof Souburg, verzoekt zijn
leidinggevende één daalder van 30 stuivers van zijn gage wekelijks aan zijn
vrouw en kinderen uit te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 144
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weesen, Geesje van
Nieuwenburg, Jannes
Noort, Hermen van de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Gergjen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 144
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidzijde, hoek Botervatsteeg

comparanten

Kruishoop, Gerrit
Duuren, Margareta Elisabeth van
Schepenen en Raden

samenvatting

76

DATUM: 08-05-1782

Soldaat
Echtgenote
Constabel majoor

Admiraliteit van Amsterdam
En kinderen

DATUM: 20-06-1782

Wed. van Casper Veenhuijsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-07-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kampen

In gevolge van Resolutie van Schepenen en Raden dd 26-07-1781, verklaren
comparanten ontvangen te hebben een bedrag van ƒ300 c.g. af te lossen met
ƒ50 per termijn; als onderpand geldt hun huis waar nog een verplichting op
rust ten behoeve van de Lutherse Gemeente.

215

216

217
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bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 144v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruitenberg, Gerrit
Ruitenberg, Jan
Groskamp, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 144v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Derink, Gabriel
Grafhorst, Willem van
Ril, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g.; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 145
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Venestraat, oostzijde, het 3 van de Zwanenbrug

comparanten

Duitman, Gerrit
Werven, Willempje van
Wilsum, Hendrik van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Wilsum een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.

DATUM: 03-08-1782

Wdn. van Lena Groskamp
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 07-11-1782

Wdn. van Trijntje van Campen
Voogd
voogd

Vader

DATUM: 15-11-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

NB. In de kantlijn: op 18-11-1790 meldt echtgenote van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 145v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, westzijde, bij de Broederstraat

comparanten

Poel, Gerrit Jan van der
Horstink, Hendrina
Bredius, Sara Wilhelmina

DATUM: 16-12-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. N. Verhagen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sara Wilhelmina Bredius een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun eigen huis, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van
de stads armen.
NB. In de kantlijn: op 26-01-1790 laat schuldeiseres, nu echtgenote van oudburgemeester van Knuth, de akte royeren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 146
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prins, Hermen
Franken, Hendrik - junior
Hissink, Hendrik

DATUM: 20-01-1776

Borg
Borg
Begunstigde

Elburg

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen ten behoeve van Hendrik Hissink
voor de boete van ƒ100 g.g. met kosten waartoe hij is veroordeeld door
Schepenen en Raden.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 146
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Graafschap, hoek Heilensteeg, zuidzijde
2. een stuk land
IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg

DATUM: 07-06-1776

comparanten

221

222

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. B. v.d. Linden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Eduarda van
Slangenburg een bedrag van ƒ1400 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis en een stuk land afkomstig uit
de boedel van hun grootvader Jan van Toever sr.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1777 meldt de gevolmachtigde van schuldeiseres
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 146v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Vergulde Pars
Kampen, Vloeddijk, hoek Broederbrug

comparanten

Swarts, Hendrik
Dijsselhof, Aaltje
Slangenburg, Cath. Eduarda van

DATUM:

05-07-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. B. van der Linden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Eduarda van
Slangenburg een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar (4½ bij
prompte betaling). Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 02-07-1785 meldt schuldeiseres van kapitaal en rente te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 147
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Graafschap, hoek Heilensteeg
2. een stuk land
IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg

comparanten

Franke, Hendrik - junior
Doijer, Elisabeth
Rooij, Egbert de
Doijer, Geertruijd

samenvatting

79

Franke, Hendrik - junior
Doijer, Elisabeth
Slangenburg, Cath. Eduarda van

DATUM: 28-04-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun broer/zuster een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis en een stuk land in IJsselmuiden, afkomstig van hun grootvader,
waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 02-11-1777 melden schuldeisers kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

223

224

225
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 147v
Kinderbewijs

onroerend goed

N.v.t

comparanten

Ottenhof, Hendrik
Beks, Goossen
Bos, Lammert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrina en Maria als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2 elk; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 148
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dingsterveen, Harmen
Veen, Peter ter
Braam, Christiaan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hillegien als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 en enige goederen van
zilver/goud; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 148
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Oudestraat, oostzijde, het 2 van de Blauwehandsteeg

comparanten

Croff, Hermen Jan
Valencijn, Willemina Johanna Hendrica
Lachenwitz, Lodewijk Antoon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lodewijk Antoon Lachenwitz een
bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun

DATUM: 01-05-1777

Wdn. van J. Hellendoorn
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-07-1777

Wdn. van Garregien Hendriks van Lente
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-09-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 09-01-1782 meldt Jacoba Lachenwitz-van Dijk te zijn
voldaan door aankoop van het bovenstaande huis.

226
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228
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 148v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Sampshuisen, Hendrik
Wit, Neeltie de
Jans, Derk

DATUM: 11-11-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Meier erf de Kattenweerd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derk Jans een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 01-03-1781 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 149
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Morrenbrug, hoek van het Engesteegje

comparanten

Egberts, Hermen
Meijers, Willemina
Westerink, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Westerink een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
thans door Gerrit Reurink bewoond.
NB. In de kantlijn: op 25-06-1781 meldt de weduwe van schuldeiser, Aleida
Lamberts, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 149
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Korte Hofstraat, aan het Bovenkerkhof

DATUM: 13-11-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 29-11-1777

Echtpaar

comparanten

229

230

82

Wilsum, Hermen Albers van
Jans, Egbertje
Blanche, Jan Willem de

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Emeritus predikant

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Willem de Blanche een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun eigen huis
NB. In de kantlijn: op 02-02-1781 meldt A. Lemker, voogd over de dochter van
schuldeiser, van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 149v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Willems, Hendrik
Teunis, Willemina
Leussink, Andries

DATUM: 03-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Roededrager

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Andries Leussink een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 17-12-1789 is de turfdragersplaats getransporteerd en
deze hypothecatie geratificeerd en een nieuwe aan Dirk Claasen gepasseerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 150
schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat

comparanten

Haze, Hermannus de
Mulders, Swaantie
Wijzer, Wouter Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wouter Jan Wijzer een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis

bijzonderheden

Geen

DATUM: 21-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

231

232

233

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 150
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Hendrik
Vroegestein, Jan
Hulscher, Anna

Borg
Borg
Overledene

Wed. Stuijver

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor de uitheemse erven van Anna
Stuijver geboren Hulscher, voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende en dit voor de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 150v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Keulse Dom
Kampen, Oudestraat, t.o. de Koldenhovensteeg

comparanten

Bruin, Hendrik de
Berghuis, Anna Maria
Gansneb gen. Tengnagel, Borchard H.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Borchard Hermen Gansneb
genaamd Tengnagel tot den Luttenberg een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis tussen de
eigendommen van Smit en Oostenrijk.
NB. In de kantlijn: op 13-09-1781 is het huis in kwestie verkocht en vervangen
door één in de Boven Nieuwstraat, hoek Morrensteeg, noordzijde, gekocht van
J. E. Mulert; op 18-05-1789 verzoekt de gevolmachtigde van de weduwe
Gansneb gen. Tengangel om royement.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 151
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Trappe, met stal
Kampen, niet vermeld

comparanten

Hulleman, Hendrik
Haar, Barta van der
Scholts, Guilieme
Terpstra, Titia

samenvatting

83

DATUM: 01-05-1778

DATUM: 01-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 11-09-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Advocaat - echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Guilieme Scholts, advocaat aan
het hof van Friesland en diens echtgenote, een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 3
procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis juist gekocht van
schuldeiser.

234

235

236

84

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 151v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidoosthoek van de Karpersteeg

comparanten

Benekamp, Hendrik
Dekker, Geertruij
Ridder, Dirk

DATUM: 02-01-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kapitein infanterie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1801 meldt de executeur van schuldeiser te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 152
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Rhijn, Hendrik van de
Kinkmans, Grietje
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1782 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 29-01-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 152v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat,

comparanten

Hove, Harmen ten
Leijs, Jan
Hove, Jan ten
Hove, Hendrik ten

Echtpaar

DATUM: 04-02-1779

Wdn. van Trijntje Leijs
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

237

238

239

85

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petertje en Dirk als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 en kleding en
sieraden, waarvoor zijn huis onderpand is. De voogden stemmen in.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 152v
Schuldbekentenis

DATUM: 06-03-1779

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Graafschap, noordwesthoek van de Heilensteeg

comparanten

Haman, Hendrik
Moviat, Elisabeth
Oedekerk, Barend

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Barend Oedekerk een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-03-1781 meldt de weduwe van schuldeiser kapitaal
en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 153
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Putten, Hendrik van
Pres, Jan
Pruis, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruid en Pieter als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1,50 , waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 01-04-1779
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, aan het poortje, noordzijde

comparanten

Haar, Hendrik ter

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 18-03-1779

Wdn. van N. N.
Voogd
Voogd

Vader

DATUM:

Schuldenaar

Echtpaar

Hulsebos, Hendrika
Teunis, Claas

240

241

86

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas Teunis een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden hun twee huizen.
NB. In de kantlijn: op 27-07-1781 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Mollen
Kampen, hoek van de Bovenstraat, bij de Zwanenbrug

comparanten

Meulencamp, Hendrik
Beekman, Jacob
Hemminck, Berend

samenvatting

Comparanten, curatoren over de nalatenschap van Berend Koster, verklaren
schuldig te zijn aan Berend Hemminck een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 3½
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de op een huis gevestigde
kooppenningen.
NB. In de kantlijn : op 18-09-1783 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 154
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, t.o. de Stadsstal

comparanten

Dirks, Harmen
Jans, Trijntje
Croese, Maria Elisabeth

DATUM: 03-05-1779

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Curator
Curator

DATUM: 04-09-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Groenewout

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Elisabeth Croese een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 26-01-1788 meldt schuldeiseres van kapitaal en rente te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

242

243

244

87

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 154v
Borgstelling

DATUM: 15-11-1779

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borreman, Hendrik
Eesing, Caspar
Leestenmaker, Berendina

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Berendina Leestenmaker, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden
betrekking hebbende op de nalatenschap gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 154v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Spijkerboor
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westzijde, het 3e van de Botervatsteeg

comparanten

Rhijn, Hendrik van de
Kinkmans, Grietie
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 07-05-1784 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 155
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Rhijn, Hendrik van de
Kinkmans, Grietje
Rooij, Willem de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem de Rooij een bedrag van
ƒ1200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij van de
rentheffer gekochte karveelschip met zeil en treil en alle toebehoren.
NB. In de kantlijn: op 17-03-1781 melden Teunis Bos en Geesje de Haan
eigenaar te zijn geworden van het schip en alle verplichtingen over te nemen;
op 24-05-1787 meldt schuldeiser ƒ500 te hebben ontvangen en de akte nu te
transporteren aan Roelof van der Woude uit Grafhorst die op 01-11-1787 het
restant zal ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 23-02-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 09-03-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

245

246

247

88

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 155v
Schuldbekentenis

DATUM: 12-05-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, het 2e v/d Meerminnensteeg v.a. Koornmarkt

comparanten

Holterman, Gerrit Swiersen
Holterman, Jan Swiersen
Lutherse Gemeente

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Broers
Kampen

samenvatting

De broers Holterman verklaren schuldig te zijn aan de Lutherse Kerk te
Kampen een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand
stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 19-11-1792 meldt mr L. C. H. Strubberg namens de
Lutherse Kerk van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 156
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij het kruitmagazijn, het 2e vanaf het eigendom van van Romunde

comparanten

Haas, Hermannus de
Mulders, Swaantie
Bakker, Pieter
Weijman, Peter
Haas, Jannes de

DATUM: 08-06-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg

Echtpaar
Voogd
Voogd
Vader schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de dochter van
Evert Westervelt een bedrag van ƒ75 c.g. tegen 2¼ procent. Als speciaal
onderpand stelt hun (schoon)vader zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 22-09-1794 meldt de gemachtigde van Christina
Westerveld van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 156
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambres, Hendrik
Eunen, Frans van
Dijk Barentszoon, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janna Petronella,
Hendrika, Margarita en Mattijs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ10 c.g. samen; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

DATUM: 22-06-1780

Wdn. van Hendrikie van Eunen
Voogd
Voogd

Vader

248

249

250

bijzonderheden

Naam comparant: Lambregs

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 156v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Figge, Johannes
Figge, Harmen
Oostenrijk, Daniel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan Harmen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en een aandeel in de
nalatenschap van zijn grootmoeder Maria Hambroek, weduwe van Jan van
Marle. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 156v
verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tour, Hendrik del
Wigge, Willem van
Tonneman, D. A.

samenvatting

Comparanten, voogden over Hendrik Floris, verklaren tevreden te zijn over de
manier waarop D. A. Tonneman de administratie heeft gevoerd over de
nalatenschap van Aaltje Stevens weduwe van J. Floris en ontslaan hem van
zijn verplichtingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 157
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Westerhof, Hendrik
Rinkelaar, Joost
Nieuwenhoek, Martje

samenvatting

89

DATUM: 06-07-1780

Wdn. van Maria Ruger
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-07-1780

Voogd
Voogd
Administrateur

Amsterdam
Idem

DATUM: 14-07-1780

Borg
Borg
Overledene

Wed. Gerhardus Nieuwenhuis

Op verzoek van de uitheemse erven van Martje Nieuwenhoek, verklaren

comparanten zich borg te stellen voor de eventuele aanspraken en / of
schulden betreffende de nalatenschap gedurende een periode van één jaar.

251

252

253

90

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 157v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Botervat- en Karpersteeg

comparanten

Norenburg, Hendrikus
Nes, Boudewijn van
Avink, Wessel

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wiendelt en Johanna als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. ieder; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.
NB. In de kantlijn: op 18-12-1780 heeft comparant als onderpand gesteld zijn
huis; op 05-02-1785 melden de voogden het kinderbewijs te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 157v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wal, Helena van der
Teelink, Jan
Olst, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jochem als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Botervat- en Karpersteeg

DATUM: 12-10-1780

Wdn. van Johanna van Rek
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-10-1780

Wed. van David van Olst
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 18-12-1780

254

255

256

91

comparanten

Norenburg, Hendrikus
Sandbergen, Helena
Nes, Boudewijn van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Boudewijn van Nes een bedrag
van ƒ250 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1785 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 158
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sleurink, Hendrik
Hillebrink, H.
Gerrits, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Fredrik als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld; mogelijk: Moessinghof..

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 158v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek van de Herensmitsteeg

comparanten

Huffelen, Hendrik
Nieuwenhuis, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Nieuwenhuis een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis
tussen Ruil en Sonnenberg.
NB. In de kantlijn: op 04-05-1787 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 158v
Kinderbewijs

DATUM: 06-04-1781

Wdn. van Jannegje NN
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-05-1781

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 31-05-1781

257

258

92

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lindeboom, Hendrik
Veth, Coenraad
Vogelensang, Antoni

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Frientsen, Gerrit,
Geertruid, Arend en Roelofje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ2 ieder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 159
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kloecke, G. W.
Biesterbos, W.
Wilkes, H.
Wetering, Geertruid van de

Wdn. van Margareta van der Straten
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-07-1781

Borg
Borg
Borg
Overledene

Wed. Bernardus ten Hoven

samenvatting

Comparanten verklaren, op verzoek van de uitheemse erven van Geertruid van
de Wetering, zowel uit haar eerste als tweede huwelijk, zich borg te hebben
gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden betrekking hebbend
op de nalatenschap voor de periode tot 1 oktober a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Karper- en Botervatsteeg

comparanten

Norenburg, Hendrikus
Sandbergen, Helena
Nes, Boudewijn van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Boudewijn van Nes een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis waar nog een verplichting op rust ten behoeve van dezelfde
rentheffer.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1785 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 27-09-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

259

260

261

93

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 160
Schuldbekentenis

DATUM: 02-05-1782

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij de Bovenpoort, ten zuiden

comparanten

Hulst, Hendrik van der
Steenbergen, Aeltje
Romunde, Johanna Maria van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Maria van Romunde een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun eigen huis tussen de twee huizen van Riesevelt.
NB. In de kantlijn : op 09-03-1792 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
kapitaal en rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 160v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd Vredenburg
Kampen, aan de Zeepziederspoort, noordzijde

comparanten

Rhijn, Hendrik van de
Kinkmans, Grietje
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 11-05-1785 heeft schuldeiser zijn geld ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 160v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Karper- en Botervatsteeg

comparanten

Noorenburg, Hendrikus
Sandberg, Helena van
Nes, Boudewijn van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Boudewijn van Nes een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis
waar nog meer verplichtingen op rusten ten behoeve van dezelfde rentheffer.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1785 is deze lening afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 04-05-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 14-05-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

262

263

264

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijns, Hendrikje
Meijerman, Roelof Teunis
Voerman, Gerrit
Lankhorst, Menso

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Crijndert, Dirk, Hermen,
Peter en Berend als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ125 c.g. ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 161v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, schuren, boomgaard en wheren
Kampen, buiten de Hagenpoort aan den Oort

comparanten

Cellis, Hendrik
Cellis, Jannes
Cellis, Janna
Vestrinck, A.

Wed. van Tijs Voerman
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 23-08-1782

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Burgemeester

samenvatting

Comparanten, broers en zuster, verklaren schuldig te zijn aan A. Vestrinck een
bedrag van ƒ250 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis waar nog een verplichting op rust ten behoeve van de
weduwe Schulting.
NB. In de kantlijn: op 19-07-1792 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 162
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Hekman, Hendrik
Meulenkamp, Christina
Ridder, Joan Hendrik

samenvatting

94

DATUM: 29-06-1782

DATUM: 26-08-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kapitein infanterie

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Hendrik Ridder een bedrag
van ƒ575 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 12-03-1808 melden de erven van schuldeiser van
kapitaal en rente te zijn voldaan.

265

266

267

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 162v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoefhamer, Hendrikje
Hoefhamer, Gerrit
Krekelaar, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berendje als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en alle
lijfstoebehoren, indien zij geen kinderen krijgt uit haar 2e huwelijk.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 162v
Testament

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kragt, Hendrik

samenvatting

Testateur, kostkoper in het Geertruid en Catharina Gasthuis, verklaart dat de
kerkmeesters van het gasthuis zijn universele erfgenamen zijn van zijn
nalatenschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 163
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, het 2e van de Herensmitsteeg, oostzijde

comparanten

Hoefhamer, Hendricus
Heerspenk, Geesje
Ekkelboom, Dirk
Noorenburg, Hendricus

samenvatting

95

DATUM: 24-10-1782

Wed. van Teunis Beumer
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-01-1783

Testateur

Kostkoper

DATUM: 20-02-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Berend Groenewout een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis, dat nog bezwaard is met een
verplichting aan de voogden over Femmigje de Haas.
NB. In de kantlijn: op 25-08-1788 meldt één der schuldeisers van

bovenstaande te zijn voldaan.

268

269

270
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Boven Nieuwstraat, het 3 van de St. Jacobssteeg, westzijde

comparanten

Prins, Hendrik
Namink, Cornelia
Huisté, Henricus ter

DATUM: 31-03-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar - Elburg
En curatoren

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de innocente Henricus ter Huisté
een bedrag van ƒ1400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 12-09-1793 toont schuldenaar de originele akte waarvan
hij nu testamentair eigenaar is geworden en deze wordt nu geroyeerd.

bijzonderheden

Zie Apostille van 24-02-1783; akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 164
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Groen, Hendrik Gerritsen
Kreps, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Kreps een bedrag van ƒ200 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 06-10-1791 meldt schuldeiser het geld te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 164
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Morrensteeg, oostzijde

comparanten

Hove, Hendrik ten
Mensink, Anna

DATUM: 01-08-1783

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 03-09-1783

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Kaptein, Aart

271

272

273

97

Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aart Kaptein een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 21-10-1798 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 164v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Karper- en Botervatsteeg

comparanten

Noorenburg, Hendricus
Sandberg, Helena van
Nes, Boudewijn van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Boudewijn van Nes een bedrag
van ƒ100 tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis waar
nog verschillende verplichtingen op rusten.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1785 verklaart schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 165
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Rhijn, Hendrik van der
Kinkmans, Maria
Dalen, Gerarda van

DATUM: 13-05-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 19-05-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Herwaards

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerarda van Dalen, wegens
onbetaalde kooppenningen voor een slepersplaats, een bedrag van ƒ750 c.g.
tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt de slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 08-11-1784 heeft schuldeiseres het geld weer
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 165
Kinderbewijs

DATUM: 27-05-1784

274

275

98

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hulst, Hendrina van
Teelink, Jan
Daelen, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Klasina en Johanna als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 ieder, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Westerhof, Hendrik
Idenburg, Machteld
Hoven, prof. Jan Daniel van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan professor Jan Daniel ten Hoven
een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun eigen huis tussen Willems en Schilder.
NB. In de kantlijn: op 29-04-1797 wordt de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Trappie met stal
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Tickel, Hermanus
Braakmans, Janna
Schultz, mr Guiliam

Wed. van Teun Berger
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-06-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 18-12-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Advocaat Hof Friesland

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Guiliam Schultz een bedrag
van ƒ800 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
juist getransporteerde huis afkomstig uit de boedel van Hendrik Hulleman.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1792 meldt B. Schultz namens de weduwe van
kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

276

277

278

99

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 166
Schuldbekentenis

DATUM: 31-01-1785

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Veen, Hermen Gerrit van ‘t
Meulencamp, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Meulencamp een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen
huis tussen Middelburg en van Ee.
NB. In de kantlijn: op 23-02-1789 heeft schuldeiser het geld ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 166v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where van ouds Oldeneels Vergadering
Brunnepe,

comparanten

Arends, Hendrik
Lindeboom, Jan
Arends, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arend als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ160 en een boek met zilverbeslag,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis. Hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1792 meldt comparant van de voogden nog ƒ75
c.g. te hebben geleend, die zijn zoon heeft geërfd van zijn grootvader.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee maten
Kampen, tussen de Vene- en Cellebroederspoort, aan de singel

comparanten

Bijsterbos, Henricus
Overijsselse Prebende Sociëteit

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Overijsselse Prebende Sociëteit
een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3½ procent. Als speciaal onderpand gelden
zijn twee maten.
NB. In de kantlijn: op 14-01-1786 melden commissaris en directeuren van de
Sociëteit van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 07-03-1785

Wdn. van Gerrigie Lindeboom
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-07-1785

Schuldenaar
Schuldeiser

279

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 167
Schuldbekentenis

DATUM: 01-09-1785

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Prins, Hendrik
Namink, Cornelia
Maanen, Christiaan van
Schrasfert, Hendrietta Johanna

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Arts te Elburg

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christiaan van Maanen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ4000 c.g. tegen 4 procent per jaar (3 bij prompte
betaling). Als speciaal onderpand stellen zij hun recht op de nalatenschap van
de innocente Henricus ter Huisté.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1793 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; details in de akte.

De bladzijden 168 t/m 181v zijn blanco.

280

281

100

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 182b
DATUM: 21-07-1847
Brief aan J. Philipson, griffier Rechtbank te Zwolle van F. Rambonnet, Kampen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lankhorst, …
Dekker, Jan
Vos, Jan Jurriens
Vos, Stijntje Jans

samenvatting

Ondergetekende vraagt de griffier om een afschrift van de inventaris en
kinderbewijzen voor de boedelscheiding van bovengenoemde nalatenschap,
datum ca. 1775. De originelen zijn verloren geraakt.

bijzonderheden

Brief en envelop.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 182c
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Londouw, H.
Janz, Lammertje
Londouw, Thomas

Voogd
Voogd
Overledene
Weduwe

DATUM: 27-12-1781

Comparant
Comparante
Zoon

Echtpaar

282

283

101

samenvatting

Het is goedgevonden dat de gulden van Thomas Londouw tussen de broer en
zuster wordt verdeeld, zodat zij ieder 10 stuivers krijgen.

bijzonderheden

Losse akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 182
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, t.o. de Hofstraat

comparanten

Heijmeijer, Johannes
Reuil, Geertruij
Keslaar, Fredrik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrik Keslaar een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis
tussen de huizen van de gemeensman van Campen en de erven van der
Straten.
NB. In de kantlijn: op 26-05-1809 meldt Bernardus Kesselaar van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 182
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis, erf en where met pakhuis
Kampen, Koornmarkt
2. de scheeps-timmerwerf
Kampen, buiten de Koornmarktpoort
3. het Prinsen Slag
Dronthen

comparanten

Sluijs, Jan van der
Sluijs, Dirk van der
Lodsen, David
Bijsterbos, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Hendrik, Jacob,
Johanna Everdina en Hendrica als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ2000 ieder, waarvoor hij diverse vaste goederen of zijn
aandeel daarin als onderpand stelt. Hij belooft een goede vader te zijn,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 23-02-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 09-04-1776

Wdn. van Jannegje de Haan
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

284

285

286

102

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 182v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos de Oude, Jan
Kesselaar, Bernardus
Vos, Cornelia de

DATUM:

20-07-1776

Borg
Borg
Overledene

Wed. Wenselt Paselt

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen op verzoek van de uitheemse
erven van Cornelia de Vos voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 183
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, Oedekerk ten noorden en vd Merwede ten zuiden
2. huis, erf en where genaamd het Sandhok
Kampen, locatie niet vermeld

comparanten

Castink, Joost
Rams, Johanna
Bos, Hillegien

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hillegien Bos een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huizen.
NB. In de kantlijn: op 06-06-1777 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 183v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Kroese, Jacob
Voerman, Thijs
Somer, Roelof

DATUM: 22-09-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 07-11-1776

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Hendrik Aalst en Janna Jacobs een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per
jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen slepersplaats waar nog een
verplichting op rust ten behoeve van A. Greven.

bijzonderheden

Geen

287

288

289

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 184
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Ree, Jan van de
Rams, Janneke
Voermans, Johanna

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Voermans een bedrag
van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 08-12-1780 meldt Claas Visscher Moulin namens de
erven van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 184v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, t.o. de Latijnse School

comparanten

Feldman, Johannes
Vogt, Willemina van der
Rooij, Willem de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem de Rooij een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis
tussen Haijne en van Dijk.
NB. In de kantlijn: op 13-11-1791 meldt schuldeiser het geld te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 185
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Sandhok
Kampen, Achter de nieuwe Muur,
2. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van der Merwede en Oedekerk

comparanten

Castink, Joost
Ram, Johanna
Ebbeling, Anna

samenvatting

103

DATUM: 29-11-1776

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 24-01-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 01-02-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Bernardus Spoor

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Ebbeling een bedrag van
ƒ1600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huizen waar nog verplichtingen op rusten ten behoeve van Hillegien
Bos.

NB. In de kantlijn: op 02-07-1787 meldt Bernardus Kesselaar ƒ850 te hebben
ontvangen; op 02-01-1806 het restant.

290

291

292
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 185v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Bonte Os
Kampen, t.o. de Latijnse School, op de hoek

comparanten

Ree, Jan van der
Rams, Jannegje
Marcus, Salomon - junior

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Salomon Marcus jr een bedrag
van ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis dat nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 29-01-1781 zegt schuldeiser bovenstaande te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 186
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huizen, erven en wheren naast elkaar genaamd de Zeepereij
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Koldenhovensteeg, zuidzijde

comparanten

Dijk Hendrikszoon, Jan van
Buising, Reinske
Dijk, Hendrik van
Vemden, Janna Gerrits van

DATUM: 25-03-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 18-04-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Dijk en diens
echtgenote een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij enige vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 01-09-1788 meldt schuldeiser ƒ600 te hebben
ontvangen; op 17-11-1791 melden de voogden over de erven nog ƒ500 te
hebben ontvangen; op 04-05-1801 meldt de voogd over de kinderen van
schuldenaren dat alles is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 186v
Schuldbekentenis

DATUM: 10-07-1777

293

294

105

onroerend goed

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

comparanten

Haan, Jan Rutgers de
Jans, Neeltje
Rhijn, Hendrik van de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Rhijn een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen Bakker en de gezusters Lijndraijer.
NB. In de kantlijn: op 22-12-1777 melden schuldenaren nog ƒ50 te hebben
geleend; op 27-08-1789 meldt schuldeiser door aankoop van het onderpand te
zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 187
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Rijnfrank, Johan Hendrik
Hoven. Agatha van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Agatha van Hoven geboren Wetstein
een bedrag van ƒ1000 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
hij zijn eigen huis tussen Cierspensius en Marcus jr.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1782 meldt schuldeiseres deze schuldbekentenis
over te doen aan Geertruijd van Ingen wed. Stennekes; op 25-04-1783 meldt
Caspar Gluijsteen eigenaar te zijn geworden van het huis; op 05-05-1797 zegt
deze dat kapitaal en rente zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 187v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Ophuis
Kampen, Oudestraat, t.o. de Breedesteeg

comparanten

Brinkman, Jan Baptist
Beek en Warnecke, Jan van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-09-1777

Schuldenaar
Schuldeiser

Stads uurwerker
Geboren Wetstein

DATUM: 20-10-1777

Schuldenaar
Schuldeiser

In compagnie

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Beek en Warnecke een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
zijn huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn : op 30-11-1778 melden schuldeisers te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

295

296

297

106

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 188
Schuldbekentenis

DATUM: 31-10-1777

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, westzijde, het 2e van de Oudestraat

comparanten

Wijhe, Jan van
Mullers, Geesje
Ingen, mr Pilgrom van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Pilgrom van Ingen een bedrag
van ƒ900 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen van der Weide en G. en C. Gasthuis.
NB. In de kantlijn: op 12-07-1780 meldt de weduwe van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Kroese, Jacob
Bos, Hermpje
Kesselaar, Frerik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frerik Kesselaar een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen
slepersplaats waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1793 meldt Willem Rietberg eigenaar te zijn
geworden van de slepersplaats en neemt de verplichting over; op 15-03-1793
zegt schuldeiser ƒ100 te hebben ontvangen; op 02-10-1806 heeft schuldeiser
ook de rest ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 189
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Kroese, Jacob
Bos, Hermpje
Ridder, Dirk

DATUM: 30-10-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 29-10-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kapitein

298

299

107

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kapitein Dirk Ridder een
bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun slepersplaats waar nog een verplichting op rust ten behoeve van A. S.
Greven.
NB. In de kantlijn: op 01-10-1793 meldt Willem Rietberg eigenaar te zijn
geworden van de slepersplaats op dezelfde voorwaarden; op 19-01-1796 meldt
schuldeiser te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt hoek Oudestraat,
2. en 3. Huizen , erven en wheren
Kampen, Koornmarkt, achter het eerstgenoemde

comparanten

Schevelinkhaven, Jacob
Meiboom, Jannegien
Schultz, Berend Frederik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Frederik Schultz een
bedrag van ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij enkele vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 15-11-1785 melden Jan Gerrits Keijzer en Wijntje Jans
de drie huizen te hebben overgenomen met de bestaande verplichting; op 1012-1791 hebben Anthonij Beek en Frederica Staalmans de huizen
overgenomen met verplichting; op 24-09-1804 meldt de gemachtigde van de
erven van schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 190
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Swieter, Jacob
Goor, Gerrigje van
Ridder, Catharina
Ridder, Weijntje

DATUM: 31-10-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-11-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtpaar
Gezusters

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gezusters Ridder een bedrag
van ƒ500 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 29-11-1784 meldt Wijntje Ridder, tevens erfgename van
haar zuster, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

300

301

302

108

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 190v
Schuldbekentenis

DATUM: 18-12-1777

onroerend goed

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

comparanten

Keulen, Jan van
Blom, Anna
Schultz, Berend Frederik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Frederik Schultz een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 20-02-1792 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 191
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, het 3e van de Speldenmakerssteeg

comparanten

Weenink, Jan
Meerbeek, Geertrui van
Gansneb gen. Tengnagel, B. H.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Borchard Hermen Gansneb
genaamd Tengangel tot den Luttenberg een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis waar nog
een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 19-03-1782 wordt de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Krekelaar, Johannes
Bruins, Berendina
Hoven, Agatha van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 02-01-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 04-02-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Geb. Wetstein

303

304

305

109

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Agatha van Hoven – Wetstein een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 24-07-1780 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
kapitaal en rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huisjes
Kampen, Broederweg, noordwesthoek van de Groenestraat

comparanten

Krekelaar, Johannes
Bruins, Berendina
Bos, Andries

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Andries Bos een bedrag van ƒ150
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden twee huisjes

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 192
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, achter het Vleeshuis

comparanten

Köpfer, Jan Fredrik
Harms, Hillegien
Vestrinck, A.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan A. Vestrinck een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 31-05-1781 heeft schuldeiser gemeld dat alles is
afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 192v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, het 4e van de Buiten Plantage, noordzijde

DATUM: 04-04-1778

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 15-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 24-04-1778

306

307

110

comparanten

Dalfsen, Jan van
Scholte, Aaltje
Bantjes, Jan

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bantjes een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-10-1782 meldt de gevolmachtigde van de erven
Bantjes van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 193
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat,

comparanten

Leeman, Jan Christoffel
Rugart, Agatha
Nieuwenburg, Arend

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arend Nieuwenburg een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen Bos en Zuinemer.
NB. In de kantlijn: op 13-05-1786 meldt de weduwe van schuldeiser dat
kapitaal en rente zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 193v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, locatie niet vermeld, woonhuis moeder
2. huis, erf en where
Kampen, t.o. het Stadhuis
3. huis, erf en where
Kampen, hoek Broederstraat en Boterwaag

comparanten

Beekman, Johanna Geertruid
Beekman, J.
Pleek, A.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Susanna Maria en
Albarta Johanna als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ2500 c.g., volgens de clausule in het testament dd 25-01-1771 te
IJsselmuiden gepasseerd. Als onderpand hiervoor gelden haar huizen, zoals
in de kantlijn is vermeld.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 12-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 19-06-1778

Wed. van A. Hulleman
Voogd
Voogd

Moeder

308

309

310

111

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 193v
Schuldbekentenis

DATUM: 19-06-1778

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kerksteeg, oosthoek van de Hofstraat

comparanten

Eikman, Jan
Groenewout, Evert

Schuldenaar
Schuldeiser

Stalmeester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Groenewout een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 194
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Doorn, Jannes van
Velthuijs, Geertruij
Wijnvoorden, Clasina van

DATUM: 07-08-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jan Strockel

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Clasina van Wijnvoorden eenc
bedrag van ƒ250 c.g. tegen 3¼ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun eigen huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 28-05-1782 meldt de echtgenoot van schuldeiseres,
burgemeester A. Strockel, dat alles is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Ophuis
Kampen, Oudestraat, t.o. de Breedesteeg

comparanten

Brinkman, Jan Baptist
Kuiper, Wouter

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wouter Kuiper een bedrag van ƒ700
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 13-12-1779 melden de executeurs van de nalatenschap
van schuldeiser het geld te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 26-11-1778

Schuldenaar
Schuldeiser

311

312

313

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 195
Schuldbekentenis

onroerend goed

Bokkinghang
Kampen, bij de Hagenpoort, aan de stadsmuur

comparanten

Wijhe, Jan van
Mullers, Geesje
Rhijn, Hendrik van de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van de Rhijn een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
bokkinghang.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Hagedoorn, Jannes
Hartman, Maria Lambers
Hagedoorn, Barteld
Farnholt, Judith
Lindeboom, Engele

Echtpaar

DATUM: 11-02-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - Zwolle
Wed. Jacob Kelder

samenvatting

Comparanten verklaren, wegens kostgeld van hun schoonzuster de weduwe
Wessel Hagedoorn, schuldig te zijn aan Engele Lindeboom een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis tussen
van Marle en Schellekman.
NB. In de kantlijn: op 28-03-1780 meldt schuldeiseres van alles te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 196
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat,

comparanten

Hagedoorn, Jannes
Lambers, Maria
Hagedoorn, Barteld
Farnholt, Judith
Eem, Arend van

samenvatting

112

DATUM: 29-01-1779

DATUM: 11-02-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Echtpaar - Zwolle

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arend van Eem een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis

tussen van Marle en Schellekman, waar nog een verplichting op rust ten
behoeve van de weduwe van Jacob Kelder.
NB. In de kantlijn: op 30-03-1780 meldt de weduwe van schuldeiser het geld te
hebben ontvangen.

314

315

316

113

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 196v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met stal
Kampen, Botervatsteeg,
2. twee huisjes
Kampen, Botervatsteeg, hoek Nieuwstraat

comparanten

Kroon, Jan
Wijk, Geertje van
Ridder, Catharina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Ridder een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 197
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Hanensteeg

comparanten

Bos, Jan
Driessen, Jan
Spoor, Catharina

DATUM: 20-02-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 04-03-1779

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Driessen en diens echtgenote
een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 27-10-1780 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 197
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, westzijde, het 2e van de St. Jacobssteeg

DATUM: 24-03-1779

comparanten

317

318

319

114

Barbier, Jan Jacob
Nett, IJda
Bongers, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. van H. D. Brouwer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elisabeth Bongers een bedrag van ƒ800
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1805 meldt Zwaantje Oedekerk weduwe Gerrit Bavink
van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 197v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat

comparanten

Kroese, Jacob
Hendriks, M.
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis, juist
gekocht van G. Smit en A. Dammans.
NB. In de kantlijn: op 25-11-1803 meldt erfgenaam van schuldeiser van bovenstaand
bedrag te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 198
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, achter Jacobus Biesterbos en naast van Campen

comparanten

Vilsteren, Jan van
Bosch, Hillegie

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hillegie Bosch een bedrag van ƒ100 c.g.
tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 29-02-1780 melden de erven van schuldeiseres van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 198v

DATUM: 30-04-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 31-05-1779

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 26-07-1779

320

321

115

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriens, Jurrien
Jans, Peter
Willems, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lutgertien en Hans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 ieder en de
lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 198v
schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederweg, westzijde, tussen de Poort en de Waalse Kerk

comparanten

Groenewout, Jannes
Claassen, Arendje
Ridder, Dirk

Wdn. van Marrigie Hans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-09-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Majoor infanterie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ200 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1788 heeft schuldeiser het geleende weer ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 199
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gunning, J. D.
Knogh, W. A.
Reman, Catharina Elisabeth

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Catharina Elisabeth Reman weduwe
Bosman, hebben comparanten zich borg gesteld voor eventuele aanspraken en / of
schulden de nalatenschap betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 29-10-1779

Borg
Borg
Overledene

Roededrager
Idem
Wed. Jan Bosman

322

323

324

116

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 199v
Schuldbekentenis

DATUM: 10-12-1779

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, boven Nieuwstraat

comparanten

Tebbetman, Jan
Grootburger Wezen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Grootburger Wezen van Kampen een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als special onderpand geldt zijn eigen
huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 21-11-1783 melden de Buitenvaders kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

huisje
Kampen, Vismarkt

comparanten

Rirink, Jan
Dijk, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Dijk een bedrag van ƒ50 c.g.
tegen 1 procent. Als onderpand stelt hij zijn eigen huisje tegen de stadsmuur.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, tussen de weduwe Haine en van de Rhee

comparanten

Veltman, Hermen
Veltman, Casparus

Schuldenaar
Schuldeiser

Roededrager

DATUM: 13-12-1779

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 20-01-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

Broer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Casparus en bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt een huis overgenomen uit de
ouderlijke boedel.

bijzonderheden

Geen

325

326

327
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FOLIO: 200v
Schuldbekentenis

DATUM: 28-02-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Enter, Jan van
Rodrigo, Jacomina
Ridder, Joan Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Henrick Ridder een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis waar
nog een verplichting op rust’.
NB. In de kantlijn: op 15-04-1783 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 200v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat

comparanten

Henniphof, Jan
Henniphof, Willem
Wilsum, Hermen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g., waarvoor hij zijn woonhuis als
onderpand stelt; de voogden stemmen hiermee in.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 201
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, t.o. de Plantage

comparanten

Schilder, Jan Frederik
Warnecke, Christiaan
Oostenrijk, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Hendrick en Frederica
Sabine als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g.
samen, waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt.
NB. In de kantlijn: op 16-06-1787 is het huis getransporteerd aan Jacob Beekman;
op 02-05-1788 meldt Jan Hendrick Schilder zijn deel te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 16-03-1780

Wdn. van Margaretha van Wilsum
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-04-1780

Wdn. van Helena Schilder
Voogd
Voogd

Vader

328

329

330
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FOLIO: 201
Schuldbekentenis

DATUM: 12-05-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, westhoek van het Bovenkerkhof

comparanten

Meulebeld, Jan
Hoven, Jan Dirks ten

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dirks ten Hoven een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1791 meldt schuldeiser kapitaal en rente te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 201v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Movejab, Jan
Camstein, Willem
Bos, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirk, Johannes en Peter als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5 ieder; hij belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Oudestraat, t.o. de Louwenpoort, het 3 van de Schapensteeg

comparanten

Weteringe, Jacob van de
Wamelink, Sara

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 12-05-1780

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 16-05-1780

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Albertus Voerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sara Wamelink een bedrag van ƒ300 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 26-05-1793 meldt de gevolmachtigde van schuldeiseres te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

331
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333

119

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 202
Borgstelling

DATUM: 15-06-1780

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal
2. Bandjes Slag (nu: van der Upwichs Slag)
Dronthen

comparanten

Upwich, Johannes Martinus van der
Hogenberg, Wijnanda Lamberta
Upwich, Willem Lodewijk van der

Borg
Borg
Begunstigde

Predikant - echtpaar
Zoon

samenvatting

Comparanten stellen een borg, groot ƒ5000, ten behoeve van hun zoon Willem
Lodewijk, ontvanger der stadsdomeinen, als garantie voor de correcte uitoefening
van diens functie; het betreft waardepapieren en hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 23-09-1793 zijn er wijzigingen in de borgtocht, b.v. het aandeel
in het Bantjes Slag; op 14-09-1801 is de borgtocht geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; specificatie van de waardepapieren in de akte.
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FOLIO: 202v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Son, Jan van
Veen, Margarita
Hove, Jan Derks ten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Derks ten Hove een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 28-08-1790 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 202v
Schuldbekentenis

onroerend goed

huis, erf en where
Kampen, aan de Venepoort

comparanten

Hollink, Jan
Haak, Johanna
Delden, Johannes van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes van Delden een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 22-06-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-07-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

334

335

336
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FOLIO: 203
Schuldbekentenis

DATUM: 13-07-1780

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Katten, met huisje erachter
Kampen, hoek Burgwal en Kerksteeg

comparanten

Meulen, Jan van der
Veen, Hilligje van
Rooij, Willem de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem de Rooij een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 25-08-1786 zijn Albert Vrielink en Jannegje Westerhof
eigenaar geworden van het huis tegen dezelfde voorwaarden, zij lenen nog ƒ100
extra, die zij op 06-06-1792 terugbetalen en doen het huis over aan Marten Rijghen;
op 05-05-1805 meldt de curator van de weduwe van Marten Rijghen kapitaal en rente
te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

RAK 103
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FOLIO: 203v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met achterhuis
Kampen, buiten Nieuwstraat,

comparanten

Krekelaar, Johannes
Bruins, Berendina
Lemker van Breda, Joan

Echtpaar

DATUM: 24-07-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester van Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Lemker van Breda een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
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FOLIO: 203v
Schuldbekentenis

DATUM: 04-08-1780

onroerend goed

1. een mate
? , aan de Binnenweg
2. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westhoek van de Botervatsteeg
3. huis, erf en where
e
Kampen, Oudestraat, het 3 van de Waag, zuidzijde
4. huis met stal
Kampen, achter de kruittoren
5. een stal
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Beekman, Jacob
Sluis, Martha van der

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Upwich, Johannes Martinus van der

337
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Schuldeiser

Leraar N. Ger. Gemeente

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Martinus van der Upwich een
bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
enige vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 18-07-1786 meldt de weduwe van schuldeiser te zijn voldaan
van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 204
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eem, Jacob Reier van
Dijk Hz, J. van
Kelder, J.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida Willemina, Alida
Margarita, Gesina Catharina, Arend Jan en Geertruid Margarita als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. samen; hij belooft een goed vader
te zijn waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 21-01-1782 meldt comparant dat hij ten behoeve van de
voogden de erfportie van zijn vader als onderpand heeft gesteld, die hij zal
ontvangen na overlijden van zijn stiefmoeder Aaltje Nijmeijer.

bijzonderheden

Zie nader onder letter A: 08-05-1782, akte nummer 35.

RAK 103
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FOLIO: 204v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oostzijde,

comparanten

Kuiper, Jan Gerard
Beekedam, Geesje
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis tussen de
erven Eekhout en Kanneman.
NB. In de kantlijn: op 24-07-1781 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 04-08-1780

Wdn. van M. A. Stockentreef
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 07-10-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

339

340

341
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FOLIO: 205
Kinderbewijs

DATUM: 26-10-1780

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Feijman, Jacob
Berends, Pieter
Neurink, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Jacobs, Broer Jacobs
Jacob Jacobs en Aaltjen Jacobs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ1 ieder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 205
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, noordzijde, hoek Moocksteegje

comparanten

Evers, Joost Christiaan
Herweijer, Aperina Gesina Catharina
Eekhout, Barteld Jan

Wdn. van Geertruij Broersen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 30-10-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Grootmajoor Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Barteld Jan Eekhout een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 26-12-1783 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
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FOLIO: 205v
Borgsteling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Op ten Noorth, Jan Gijsbert Reinder
Tebbetman, Jan
Daandels, Luijert Egbert

DATUM: 04-11-1780

Borg
Borg
Overledene

Burgemeester

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Luijert Egbert Daandels, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en /of schulden de
nalatenschap betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

342

343

344
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FOLIO: 206
Kinderbewijs

DATUM: 20-11-1780

onroerend goed

woonhuis
Kampen, Oudestraat, bij de Klokkensteeg

comparanten

Meulenbeek, Jan
Schellingman, Hendrik
Mol, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna en Hendrikje als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. ieder en enkele
zilveren/gouden sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 24-03-1788 wordt het woonhuis als onderpand gesteld; op 3107-1788 hebben de voogden ƒ50 opgenomen tot onderhoud van de kinderen, dit
bedrag is op 15-12-1790 teruggestort.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; zie Apostille van 31-07-1788.
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FOLIO: 206
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Wiesenberg, Jacob
Kelders, Jacob

Wdn. van Grietje van Ommen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-11-1780

Schuldenaar
Schuldeiseres

De weduwe van ..

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jacob Kelders een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 08-01-1796 meldt de weduwe Kelders, nu echtgenote van
Jacob Wiesenberg, tenvolle te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen Bavink en van Grafhorst

comparanten

Henniphof, Jan
Nieuwenburg, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Nieuwenburg een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 09-05-1785 heeft schuldeiser het geld ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 21-12-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

345
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FOLIO: 207
Schuldbekentenis

DATUM: 23-12-1780

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, het 5e van de Hagenpoort

comparanten

Fictor, Johanna
Tebbetman, J.
Stuurman, Wilhelmus
Bantjes, Aleida

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wilhelmus Stuurman en diens echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 18-12-1783 meldt schuldeiseres, nu echtgenote van Berkum,
te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 207
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where – zie akte 345

comparanten

Fictor, Johanna

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Barbara, Catharina en
Dina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. samen,
waarvoor haar huis als onderpand dient.

bijzonderheden

Namen voogden niet vermeld.
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FOLIO: 207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holt, Jan ten
Hooft, Jan
Prins, Agnita

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Hooft en diens echtgenote een bedrag
van ƒ1800 c.g. voortkomende uit een eerder gemaakte obligatie. Er wordt een
betalingsregeling getroffen die gunstig voor hem is, mits hij, comparant, zich stipt
aan de afspraken houdt: zoals ieder halfjaar ƒ62-10 afbetalen.

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Jan ten Noort
Roededrager
Echtpaar

DATUM: 23-12-1780

Wed. van Jan ten Noord

Moeder

DATUM: 02-01-1781

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Architect der stad
Echtpaar

348

349

350
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bijzonderheden

Details in de akte.
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FOLIO: 208v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pres, Jan
Rensink, Abram
Nieuwenburg, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Anna, Berendina,
Hendrika, Hester, Bartha en Johannes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ6 c.g. samen; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
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FOLIO : 208v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Rinkelaar, Joost
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ500 c.g. tegen
3½ procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis tussen de eigendommen
van Nicolaas van Berkum.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
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FOLIO: 209
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groen, Jacob
Huijskes, Willem
Groen, Focke de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit Fredrik en Willem als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. ieder; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

DATUM: 23-02-1781

Wdn. van Femmigje Liebers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-040-1781

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 27-04-1781

Wdn. van Alida Huiskes
Voogd
Voogd

Vader

bijzonderheden

Geen

Op 02-05-1781 is verschenen Jacob van den Belt – zie: onder letter M.

351

352

353
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FOLIO: 209
Schuldbekentenis

DATUM: 03-05-1781

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de St. Jacobs- en Morrensteeg

comparanten

Oostenrijk, Johannes Christoffel
Holtkamp, Johanna
Veen, Anna Willemina

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. dr P. Smit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Willemina Veen een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun van rentheffer
juist gekochte huis tussen de Bruin en de weduwe van Bommel.
NB. In de kantlijn: op 30-09-1799 is het huis bij executie verkocht; hypotheek is
vervallen.

bijzonderheden

Zie Boek van insolvente Boedels; akte is doorgehaald.
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FOLIO: 209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

hof
Kampen, aan het Bolwerk, tussen de Hijlensteeg en de hof van Stennekes

comparanten

Wintmars, Johannes
Wintmars, Christina
Nieman, Johannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Nieman een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
gemeenschappelijke hof.
NB. In de kantlijn: op 19-03-1782 heeft schuldeiser kapitaal en rente ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 210
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tegen de stadsmuur, tussen de Waag en Botervatspoort

DATUM: 03-05-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Broer
Zuster

DATUM: 08-05-1781

comparanten

Oldeman, Jan
Dam, Dirkje ten
Caspers, Geertruij

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruij Caspers een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 4¼ procent per jaar (4 procent bij prompte betaling). Als speciaal
onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 19-12-1784 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Op 02-05-1781 verschijnt Jacob van den Belt, abusievelijk zie: onder letter M.

354

355
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 210
Schuldbekentenis

DATUM: 03-05-1781

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Belt, Jacob van den
Schaap, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Schaap een bedrag van ƒ600 c.g.
tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt zijn slepersplaats waar nog een
verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 11-05-1801 meldt de huidige houder van de hypotheek,
Hendrik Meulenkamp, van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 210v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof met woonhuis ten zuiden ervan
Kampen, Groenestraat, achter de Regimentskamer

comparanten

Evers, Joost Christiaan
Herweier, Aperina Gesina
Upwich, Johannes Martinus van der

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 11-06-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Leraar N. Ger. Gemeente

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Martinus van der Upwich een
bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun hof met woonhuis erachter.

bijzonderheden

Geen

356

357

358
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 211
Schuldbekentenis

DATUM: 18-06-1781

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Speldenmakerssteeg, noordhoek van de Hofstraat

comparanten

Ommen, Jan van
Veenhuisen, Maria
Leuven, Hendrik van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Leuven een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis,
gekocht van de rentheffer.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 211v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Gelderen, Jan van
Wiegmis, Wilmpie
Ridder, Joan Henrick

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-06-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Kapitein infanterie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Henrick Ridder een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 13-01-1789 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 211v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Johannes
Moviat, Jan
Helkes, Gerhardus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-07-1781

Wdn. van Henderika Kampstein
Voogd
Voogd

Vader

359

360

361
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 212
Kinderbewijs

DATUM: 06-08-1781

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jannigje
Schinkel, Coenraad
Staal, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Evertjen als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 212
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Gerrits, Jan
Jans, Wijntje
Stad Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de stad Kampen een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun schip met alle
toebehoren, juist gekocht van Tjebbe Uiltjes uit Terhorne, dat hierbij wordt
overgedragen aan comparanten door de finale kwitantie van Wytse Willems
Hoekstra, scheepstimmerman te IJlst aan hen te overhandigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 212v
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriens, Jurrien
Jurriens, Aart
Jurriens, Johannes

samenvatting

Comparant die is aangemonsterd als matroos op het oorlogsschip de Pallas,
verzoekt zijn leidinggevende om wekelijks 15 stuivers van zijn gage over te maken
aan zijn broer om daarmee comparants minderjarige zoon Johannes Jurriens, die bij
comparants broer woont, te onderhouden.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Mulder
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 30-08-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-10-1781

Matroos
Broer
Zoon comparant

Admiraliteit van Friesland

362

363

364
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 213
Schuldbekentenis

DATUM: 13-10-1781

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, zuidhoek van de Melksteeg

comparanten

Hector, Jan
Ingen, Willemina van
Rooij, Egbert de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert de Rooij een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-09-1785 draagt schuldeiser de akte over aan de voogden
over zijn minderjarige zoon als kinderbewijs; op 05-10-1798 meldt de nu
meerderjarige Hendrik de Rooij kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 213v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, het 2e van de Lampetsteeg, zuidzijde

comparanten

Boncaaten, Jan
Dijk, Anna van
Captein, Aart

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aart Captein een bedrag van ƒ350 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 25-10-1798 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 213v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Simons, Jacobus
Vogt, Quirinus van der
Tennekes, Tijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Christina als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1-10, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Naam overleden echtgenote niet vermeld.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 09-11-1781

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 19-11-1781

Weduwnaar(?)
Voogd
Voogd

Vader

365

366

367
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 214
Schuldbekentenis

DATUM: 18-01-1782

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Koldenhovensteeg

comparanten

Boejink, Joost

Schuldenaar

Broese, Gerrigje
Leeman, Christoffer
Gelder, Matthijs van
Oostenrijk, Gerrit
Figge, Harmen
Oostenrijk, Daniel

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven Ruger een bedrag van ƒ600
c.g. 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun juist gekochte huis
van genoemde erven.

bijzonderheden

Zie Apostille van 17-01-1782.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 214v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bakker, Johannes
Wissink, Hermanus
Forkker, Gerrit Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Christiaan als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 214v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Koldenhovensteeg

comparanten

Boeijink, Joost
Broese, Gerrigje
Versmit, Geertruid

DATUM: 21-02-1782

Wdn. van Susanna Wissink
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-04-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Stennekes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruid Versmit wegens onbetaalde
kooppenningen een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun eigen huis waar nog een verplichting op rust.

bijzonderheden

Geen

368

369

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 215
Verzoek

DATUM: 01-05-1782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groot, Joseph de
Meijer, Frans

samenvatting

Comparant heeft dienst genomen op het oorlogsschip het Hof Zouburg en verzoekt
zijn leidinggevende om wekelijks van zijn gage een bedrag van 30 stuivers over te
maken aan zijn minderjarige kinderen Catharina en Isaac de Groot samen. Het geld
zal ter hand worden gesteld aan de Wezenmeesters van de stad Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 215v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Veerschip

comparanten

Dijk, Jan Gerrits van
Berkum, Nicolaas van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas van Berkum een bedrag van
ƒ1085 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn veerschip met
zeil en treil en verdere toebehoren.
NB. In de kantlijn: op 06-02-1789 melden de executeurs van de nalatenschap van
schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Soldaat
Leidinggevende

Admiraliteit van Amsterdam
Constabel majoor

DATUM: 10-06-1782

Schuldenaar
Schuldeiser

Nog een akte van deze dag, zie onder letter Y.

370
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 216
Verzoek

DATUM: 17-06-1782

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evers, Jacob

samenvatting

Comparant, aangenomen als matroos op het fregat de Juno varend voor de
admiraliteit van Friesland, verzoekt zijn leidinggevende om maandelijks een bedrag
van ƒ4 per maand voor zijn kinderen Lubbegien en Jan samen van zijn gage over te
maken aan de Buitenvaders van de stad Kampen.

Matroos

Alias: Boesekool

371

372

373
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bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 216v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, noordhoek van de Koldenhovensteeg

comparanten

Boeijink, Joost
Broese, Gerrigje
Figge, Harmen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Figge een bedrag van ƒ300 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis waar nog
meerdere verplichtingen op rusten.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 217
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Exter
Kampen, Boven Nieuwstraat, zuidhoek Extersteeg

comparanten

Wolf, Johanna
Lambregts, Nicolaas
Gerrits, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margje(20), Johanna(16),
Catharina(10) en Helena(4) als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ100 c.g. samen; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 19-09-1782 stelt de moeder haar huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 217
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boncaaten, Jan
Bruggink, Gerrit
Dijk, Paul van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janna als moeders erfdeel te

DATUM: 30-08-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 09-09-1782

Wed. van Derk Cornelis
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-09-1782

Wdn. van Anna van Dijk
Voogd
Voogd

Vader

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

374

375

376

134

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 217
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oostzijde,
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, naast het wijnkoperspakhuis, zuidzijde

comparanten

Kuiper, Jan Gerard
Beekedam, Geesje
Bantjes, Jan

DATUM: 15-11-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Jan Bantjes een bedrag
van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis
tussen de erven Eekhout en Kanneman en een huis op de Burgwal.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1791 verklaren de administrateurs van de nalatenschap
van schuldeiser het geld te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 218
Kinderbewijs

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, hoek Morrensteeg
2. zijn aandelen in het ten Busschen Brede Slag, ten Boecops Slag
Dronthen

comparanten

Chalmot, Jacobus Alexander de
Strockel, Ass.
Rambonnet, F. L.

samenvatting

Comparant, gehuwd geweest buiten gemeenschap van goederen, verklaart voor zijn
minderjarige kinderen Gaspar Amelius en Emelie Barnardina Angelique als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd diverse vaste goederen en obligaties. Hij stelt enige
voorwaarden voor de overdracht van de kinderbewijzen.

bijzonderheden

Meer details in de akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 218v
Schuldbekentenis

DATUM: 09-12-1782

Wed. van Maijke Asendorp
Voogd
Voogd

DATUM: 17-01-1783

Vader

377

378

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat,
2. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Zwanenbrug, ten oosten

comparanten

Barbier, Jan Jacob
Net, IJda
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis dat
nog bezwaard is en een huis op de Vloeddijk, naast de erven de la Sablonière.
NB. In de kantlijn: op 10-05-1805 meldt een van de erven van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 219
Schuldbekentenis

onroerend goed

huis
Kampen, tussen de beide Venepoorten, aan de stadsmuur

comparanten

Broese, Jannes
Hulsbergen, Gerrigje
Vestrinck, mr Abraham
Lankhorst, Abraham

Echtpaar

DATUM: 20-01-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Fonds Kamper Watermolen
Lid gezworene gemeente

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de tijdelijke administrateurs van de
stads Watermolen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis op stads grond.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1790 melden de administrateurs door aankoop van het
huis te zijn voldaan van kapitaal en rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 219v
Verklaring

onroerend goed

Kajuitschip

comparanten

Eijken, Jacob van
Morra, Reinder
Kamphof, Hendrika
Koopmans Dries,

samenvatting

135

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 08-02-1783

Comparant
Verkoper
Verkoopster
Tussenpersoon

Echtpaar
Elburg

Comparant verklaart onder zijn beheer te hebben een bedrag van ƒ3675 c.g.
afkomstig van de verkoop van het kajuitschip van Reinder Morra en echtgenote
door Dries Koopmans. Van dit bedrag moet hij, comparant, ƒ675 c.g. gebruiken om
schulden van Morra te betalen, het restant blijft voorlopig onder zijn beheer t.b.v.

eventuele schuldeisers.
NB. In de kantlijn: op 10-03-1783 heeft comparant het geld afgegeven ter secretarie
ivm een schuldeiser uit Amsterdam.

379

380

381

136

bijzonderheden

Onder de akte vermeld: zie verder onder letter U.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 220
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weide, Kier van der
Sande, Gerhard van de
Laarman, Gerrit

DATUM: 13-11-1779

Borg
Borg
Overledene

Lid gezworene gemeente
En echtgenote

samenvatting

Comparanten hebben zich, op verzoek van de voogden over de minderjarige
uitheemse erven van Gerrit Laarman en diens echtgenote, borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende voor de periode
van één jaar.

bijzonderheden

De akte bevat veel namen.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 220
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weide, Kier van der
Kroese, Andries
Langen, Egbert van

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Egbert van Langen, hebben comparanten
zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, op de hoek van de poort

comparanten

Meiboom, Klaas
Vischers, Dirkje
Marcus, Salomon - junior

DATUM: 27-11-1779

Borg
Borg
Overledene

Lid gezworene gemeente
Idem

DATUM: 25-09-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Salomon Marcus jr een bedrag van ƒ550
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt het gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 30-12-1790 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 221 t/m 237v zijn blanco.

382

383

384

137

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 238
Onderpand

DATUM: 10-04-1782

onroerend goed

Drie maten in het Ingen en Losen Slag
Dronthen

comparanten

Lemker, A. J.
Sabé, E. S.

samenvatting

Comparanten stellen voor de ontvangst van het Mastgeld een onderpand: drie
maten ter waarde van ƒ3000.
NB. In de kantlijn: de akte is geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 238
Verklaring

onroerend goed

Twee maten
Kampen, aan de singel, tussen beide Broekwegen

comparanten

Lemker, mr A. J.

samenvatting

Omdat de maten genoemd in akte nummer 382 verkocht zijn aan de weduwe van der
Upwich, stelt comparant een ander onderpand voor het beheer van de ontvangst
van het Mastgeld, n.l. twee maten in Kampen die bij aankoop mee dan ƒ4000 c.g.
hebben gekost.
NB. In de kantlijn: na het overlijden van A. J. Lemker is de borgtocht vervallen,
nadat op 11-07-1807 zijn zoon de administratie heet afgesloten.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 239
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur

Secretaris der stad
Echtgenote

DATUM: 26-02-1789

Secretaris der stad

DATUM: 12-01-1776

385

386

138

comparanten

Reurink, Lambertus
Vos, Grietie
Bruins, Gerrit Franciscus

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Franciscus Bruins een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 22-04-1776 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 239
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat
2. huis, erf en where
Kampen, hoek Karpersteeg
3. hof
Brunnepe, buiten de Hagenpoort, Pannekoekendijk

comparanten

Groenewout, Lamberta
Knoch, W. A.
Stuurman, Willem
Bantjes, Alida

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem SAtuurman en echtgenote een
bedrag van ƒ140 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij enige
vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 07-04-1778 melden schuldeisers alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 239v
Kinderbewijs

onroerend goed

huisje
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Groenewoud, Lambarta
Voerman, Albartus
Norenburg, Wendelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margaretha, Abraham en
Johannes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 elk en alle
lijfstoebehoren en enige zilveren voorwerpen, waarvoor zij als onderpand stelt haar
huisje in de Buiten Nieuwstraat. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 04-06-1776

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. J. Wamelink
Roededrager
Echtpaar

DATUM: 11-07-1776

Wed. van Jacobus Wamelink
Voogd
Voogd

Moeder

387

388

389

139

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 240
Schuldbekentenis

DATUM: 10-10-1776

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Schuilenburg, Lubbertus Harmen
Mist, Jacob Abraham de

Schuldenaar
Schuldeiser

Secretaris der stad

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Abraham de Mist een bedrag van
ƒ450 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: in februari 1778 heeft schuldeiser gemeld alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 240
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, westzijde, het 4e van de Burgwal

comparanten

Roode, Lucas de
Reurink, Johanna
Ebbeling, Anna

DATUM: 10-02-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. van Bernard Spoor

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Ebbeling een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1793 meldt Roelof Berendsen Mulder eigenaar te zijn
geworden van het huis; hij is nog schuldig aan de erven van schuldeiseres ƒ175
tegen 4 procent; op 03-06-1794 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 240v
schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, t.o. de Buitenkerk

comparanten

Kaa, Lucas de
Wildenburg, Petertje
Blanche, Johan Willem de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Willem de Blanche een bedrag

DATUM: 14-05-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 19-08-1780 meldt de voogd over het kind van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

390

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 241
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Heekes, Lambert
Lange, Angenieta de
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 10-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

13-07-1778: verschenen mr Lucas Bols en Anna Hogenberg; akte zie onder letter M.

391

392

140

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 241v
schuldbekentenis

DATUM: 20-04-1779

onroerend goed

Veerschip

comparanten

Lubbers, Louw
Beck, Jacobje Danielsen
Chalmot, J. A. de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. A. de Chalmot een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand stellen zij hun eigen veerschip Deventer
– Kampen vv met zeil en treil.
NB. In de kantlijn: op 11-07-1793 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 242
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Neurink, Lambert
Heimenberg, Johannes Casparus van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 24-01-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

Echtpaar

393

394

395

141

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Casparus van Heimenberg een
bedrag van ƒ600 c.g. waarvoor hij zijn turfdragersplaats als onderpand stelt.
NB. In de kantlijn: op 17-12-1781 meldt schuldeiser de akte over te dragen aan Jan
van Assen en Dirk van Diepen, waarbij schuldenaar verklaart ƒ20 rente per jaar te
betalen.

bijzonderheden

Zie verder akte dd 16-01-1783.

RAK 103
onderwerp

FOLIO 242v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Lubbert
Jans, Peter
Reinders, Lambert
Bartels, Steven

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Jannegje als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ238, de lijfstoebehoren en 25 stuks vee die
onder beheer van de voogden komen, Hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1782 melden de voogden de lijfstoebehoren en het
rundvee te hebben verkocht voor ƒ1264, zodat het kinderbewijs komt op een bedrag
van ƒ1502.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 243
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brink, Lammert van den
Arents, Jan
Lodewijk, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent Jan en Jan Hendriks als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 ieder; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 243
Schuldbekentenis

DATUM: 05-06-1780

Wdn. van Grietje Stevens
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 30-06-1780

Wdn. van Femmigje ter Horst
Voogd
Voogd

DATUM: 28-06-1781

Vader

396

397

398

142

onroerend goed

hof
Kampen, binnenhoek van de Keizerstraat

comparanten

Elias, Levy
Jacob, Judik
Chalmot, J. A. de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacobus Alexander de Chalmot een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
eigen hof.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1791 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 243v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen, erven en wheren naast elkaar
Kampen, Speldenmakerssteeg

comparanten

Breslack, Lena
Scheper, Hermen
Ril, Paul

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 ieder, waarvoor haar huizen onderpand
zijn. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 243v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strubberg, dr. L. C. H.
Bantjes, Jannegjen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 02-07-1781

Wed. van H. Nieman
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 30-11-1781

Comparant
Volmachtgeefster

Wed. W. van Lochum

samenvatting

Comparant verklaart af te zien van de volmacht verstrekt door Jannegjen Bantjes,
maar behoudt zich het recht voor van declaratie voor verdiensten.

bijzonderheden

Geen

RAK 103

FOLIO: 244

DATUM: 24-12-1781

399

400

401

143

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gartman, Lucas
Camstein, Willem
Meulen, R. van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria, Hanna, Hendrika,
Harmina en Geertruij samen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ6 c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, warmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 244
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Lankhorst en Loos

comparanten

Lubbers, Louw
Beck, Jacobje Danielsen
Woude, Annegje van der

Wdn. van Johanna Maria Brinkhuijs
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 13-05-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Ruinerwolt

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Annegje van der Woude een bedrag van
ƒ500 c .g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 29-05-1786 meldt een broer van schuldeisers van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 244v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruitenberg, Lubbigje
Ruijtenberg, Dirk
Uijterwijk, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrik als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6; zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103

FOLIO: 244v

DATUM: 28-05-1782

Wed. van Evert van Duuren
Voogd
Voogd

DATUM: 16-01-1783

Moeder

402

403

144

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dijk, Egbert van
Assen, Jan van
Diepen, Dirk van

samenvatting

Comparant, eigenaar geworden van de turfdragersplaats van Lambert Neurink,
verklaart schuldig te zijn aan Jan van Assen en Dirk van Diepen een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar, waarvoor de turfdragersplaats onderpand is.
NB. In de kantlijn: op 02-02-1792 hebben schuldeisers het geld ontvangen.

bijzonderheden

Zie ook: akte 24-01-1780 nummer 392; akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 245
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Lubbert
Berg, Lambert Jans v.d.
Leeuw, Lambert Reinders de
Woude, R. van der

samenvatting

Comparant, stadsmeijer op het Kampereiland, verklaart voor zijn minderjarige zoon
Albert als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ550-9; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 245
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, het 2e van de Morrensteeg

comparanten

Elias, Levi
Jacob, Judik
Bredius, Sara Wilhelmina

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM: 12-06-1783

Wdn. van Marregje Jans Kok
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 11-11-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtg. W. F. van Knuth

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de echtgenote van oud-burgemeester
van Kampen en ontvanger van Vollenhove W. F. van Knuth een bedrag van ƒ300
tegen 4 procent pr jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 27-04-1787 meldt schuldeiseres alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

404

405

406

145

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 245v
Schuldbekentenis

DATUM: 29-11-1784

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dijk, Luichie Teunis van
Ridder, Weijntje

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Weijntje Ridder een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 15-12-1784 zijn Jochem Willems Koops en Lubbigien Dirks
eigenaar geworden van de turfdragersplaats en nemen de verplichting over; op 2601-1809 meldt G. J. ter Braak, eigenaar van de hypothecatie, het geld te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 245v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Lijsjen
Strubberg, mr L. C. H.
Israel, Moses
Israel, Eleazar

samenvatting

Comparante verklaart dat zij uit arrenmoede aan haar oudste zoon heeft moeten
vragen de schulden van de boedel te betalen; zij heeft hem in huis genomen en
verklaart hem nu eigenaar van haar aandeel, omdat de lasten hoger zijn dan de
baten. Zij heeft een inventaris gemaakt. Tweede zoon is accoord.

bijzonderheden

Inventaris niet bijgevoegd.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 246v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van der Wijk en Gunning

comparanten

Welmers, Lubbertus
Engelen, Klara van
Uijterwijk, Grietje

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 25-02-1785

Comparante
Momber
Oudste zoon
Tweede zoon

Wed. Israel Meijer

DATUM: 26-08-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Albartus van Dijk

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietje Uijterwijk een bedrag van ƒ250
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis waar
nog een verplichting op rust ten behoeve van de gemeensman A. Nieuwenburg.

bijzonderheden

Geen

407

408

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 247
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijk, Lammert van
Haan, Jan Rutgers de
Rhijn, Hendrik van de

DATUM: 29-10-1785

Borg
Borg
Begunstigde

Pachter

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen ten behoeve van Hendrik van de Rhijn
voor een bedrag van ƒ50 plus kosten dat deze moet voldoen aan Roelof van der
Sluis volgens gerechtelijke uitspraak.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 247
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, Heilensteeg, naast die van E. van Slangenburg

comparanten

Masman, Lucas
Backer, Anna Everdina
Chalmot, J. A. de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. A. de Chalmot een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen hof.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 01-12-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Lid gezworene gemeente
Echtpaar

De bladzijden 248 t/m 255v zijn blanco.

409

146

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 256
Schuldbekentenis

DATUM: 13-07-1778

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen van Camen en Blom

comparanten

Bols, Lucas
Hogenberg, Anna
Greven, Margaretha

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtg. van Lamsweerde

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margaretha Greven, echtgenote van
Lamsweerde, een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. in de kantlijn: op 08-04-1780 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

410

411

412
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 256
Kinderbewijs

DATUM: 11-03-1779

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louws, Marrigje
Arends, Louw
Aarts, Arend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Louw en Femmetje als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 samen; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 256v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kok, Meinardus
Weide, Kier van der
Tuttel, Arend
Mooijen, J. F.

Wed. van Jan Aarts
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 13-03-1780

Borg
Borg
Erfgenaam
Erfgenaam

Steenwijk
Genemuiden

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van de weduwe Swijghujzen stellen
comparanten zich borg voor de eventuele aanspraken en /of schulden de
nalatenschap betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 256v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Welters, Maria Angenis
Loots, Christoffel
Hein, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna Dorothea, Maria
Elisabeth, Cecilia en Catharina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ50 c.g. samen; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 29-05-1780

Wed. van Jacob Bets
Voogd
Voogd

Moeder

413

414

415
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 257
Schuldbekentenis

DATUM: 28-06-1780

onroerend goed

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

comparanten

Spraakman, Margarita
Storm, Roelof
Spraakman, Johanna
Spraakman, Evert
Spraakman, Gerrit
Ridder, Joan Henrick

Schuldenares
Momber
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtgenoot

Kapitein infanterie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Henrick Ridder een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1800 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 257
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wagenaer, Michiel
Marlen, Gerrit van
Veenhuijsen, Casper

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Neeltjen, Margareta, Johanna,
Hendrikje en Dickje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5
c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 257v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Houw, Marten
Mulder, Jurrien
Kwinkelen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arend, Hendrik en Jannigjen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 samen; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Naam moeder niet vermeld.

DATUM: niet vermeld (20-07-1780)

Wdn. van Geesjen Rierink
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-10-1780

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Vader

416

417

418

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 257v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, t.o. de stadswaag

comparanten

Voerman, Margaretha
Tebbetman, J.
Wamelink, Sara

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar stiefmoeder, weduwe van Albert
Voerman, een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar eigen huis tussen W. Bijsterbos en de weduwe van Zegen.
NB. In de kantlijn: op 08-03-1794 meldt Claas Visscher Moulin als gevolmachtigde
van schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 258
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Belt, Jacob van den
Bos, Margie Hendriks van den

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Margie Hendriks van den Bos een bedrag
van ƒ600 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 28-04-1797 meldt schuldeiseres, na het overlijden van
schuldenaar, de slepersplaats te cederen aan oud-luitenant-kolonel Jan Marcus van
Marle die de verplichting overneemt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 258
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Stäftken, Maria
Tebbetman, J.
Bredius, Sara Wilhelmina

samenvatting

149

DATUM: 23-04-1781

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Ongehuwd
Roededrager
Stiefmoeder

DATUM: 02-05-1781

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 07-07-1781

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Roededrager
Wed. Verhagen

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Sara Wilhelmina Bredius een bedrag van

ƒ200 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis tussen
Holterman en de erven Canneman.

419

420

421

150

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 258v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijlmans, Margjen
Zwarts, Hendrik
Tellen, Berend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrikus, Jan Hendrik en
Femmigje als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 ieder; zij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 259
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, oostzijde, naast D. Dijk
2. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, oosthoek van de Morrensteeg

comparanten

Ankersmit, Maria
Tebbetman, J.
Kaptein, Aart

DATUM: 29-11-1781

Wed. Velsink
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-12-1781

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Roededrager

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aart Kaptein een bedrag van ƒ700 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huizen.
NB. In de kantlijn: op 03-09-1783 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 259
Huwelijksconsent

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lankhorst, Menso
Groenouw, Hermen van

DATUM: 10=05-1782

Voogd
Voogd

Schimmelpenning, Aleid

422

423

424

151

Pupil

samenvatting

Comparanten, voogden over Aleida Schimmelpenning, verklaren hun pupil
toestemming te geven te trouwen met Hendrik Strik, jongeman uit Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 259v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, westzijde, tussen de Morren- en Speldenmakerssteeg

comparanten

Ankersmit, Maria
Meer, J. W. ter
Groenewoud, Hendrik

DATUM: 19-09-1782

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Roededrager

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Groenwoud een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-09-1783 melden de voogden van schuldeiser te zijn voldaan
van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 260
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, westzijde, tussen de Morren- en Speldenmakerssteeg

comparanten

Ankersmit, Maria
Meer, J. W. ter
Lindeboom, Engeltje

DATUM: 27-09-1782

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Roededrager
Wed. Kelders

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Engeltje Lindeboom een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-09-1783 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 260v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 27-02-1783

425

426

427

152

comparanten

Slim, Maria
Slim, Cobus
Spraakman, Evert

Wed. van Gijsbert Jan Samsuisen
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Hendrika als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1-10; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 260v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stegman, Maria
Stegman, Adrianus
Weide, Hillebrand van der

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gesina Margaretha als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500; zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 261
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Akersloot, Maria Catrina
Ramaker, C. G.
Michgorius, W. A.
Schummelketel, H. W.
Pijman, J. A.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Andreas Laurentius en
Louwerens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5-5 ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 261
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 28-03-1783

Wed. Johannes van den Bron
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 28-04-1783

Wed. Gerrit Hendrik van Houten
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM: 22-05-1783

Moeder

428

comparanten

Hoonten, Maria ten
Eunen, Arend van
Hoonten, Jan Jansen ten

Wed. van Jacobus van Eunen
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elisabeth als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3; zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 261
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof en where genaamd de Kroon
Kampen, Groenestraat, t.o. het Engesteegje

comparanten

Houw, Marten
Willems, Hendrikje
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis en
hof waar n og een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 24-08-1795 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 05-04-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

De bladzijden 262 t/m 273v zijn blanco.

429

430

153

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 274
Schuldbekentenis

DATUM: 23-11-1776

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wonneman, Nicolaas
Salomons, Alexander

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Alexander Salomons een bedrag van ƒ4200
tegen 3 procent, dat hij zal terugbetalen na overlijden van zijn moeder Trina Schols
echtgenote van Pieter Boers. Als onderpand stelt hij zijn recht op de erfenis van
Marretje Tjebbes Schols.

bijzonderheden

Dit is een afschrift van het origineel.

RAK 103

FOLIO: 275

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 06-05-1780

Muntmeester
Amsterdam

431

432

433

154

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wonneman, Nicolaas
Vieux, Maria Dauphiné le

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Maria Dauphiné le Vieux een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand gelden al zijn roerende en
onroerende goederen.
N B. in de kantlijn: deze akte is vervangen door die van 10-11-1783.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 275
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, tussen de Nieuwstraat en de Burgwal, noordzijde

comparanten

Buijtendijk, Nicolaas
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ225 c.g. tegen
4 procent. Als onderpand stelt hij zijn huis tussen de stal en een huisje van de
weduwe van der Merwede.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 275v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kalkovens, met woning, getimmerte, hoven, boomgaard en weiland
Brunnepe, locatie niet vermeld

comparanten

Wonneman, Nicolaas
Vestrinck, A

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan burgemeester Vestrinck een bedrag van
ƒ3000 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn kalkovens.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 276
Schuldbekentenis

Schuldenaar
Schuldeiseres

Muntmeester
Wed. A. van der Linden

DATUM: 18-09-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 10-11-1783

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 10-11-1783

Muntmeester
Burgemeester

434

onroerend goed

Kalkovens met woning, getimmerte enz. enz.
Brunnepe

comparanten

Wonneman, Nicolaas
Vieux, Maria Dauphiné le

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Maria Dauphiné le Vieux een bedrag van
ƒ1400 c.g. tegen 3 procent. Als speciaal onderpand stelt hij zijn kalkovens.
NB. In de kantlijn: op 07-04-1794 meldt de executeur van schuldeiseres te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 277
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, n.westzijde van de Hanensteeg

comparanten

Sterke, Nicolaas
Vries, Amarentia de
Gast, Everdina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Everdina Gast een bedrag van ƒ400 c.g.
tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1786 meldt schuldeiseres alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldeiseres

Muntmeester
Wed. Ant. van der Linden

DATUM: 28-11-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Lid gezworene gemeente
Echtgenote
Wed. J. van Kamen

De bladzijden 277v t/m 291v zijn blanco.
435

436
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 292
Schuldbekentenis

DATUM: 17-02-1781

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Broederstraat, het 2 z.o. van de Hofstraat

comparanten

Kroon, Otto
Niehuis, Christina
Eem, Jacob Reier van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Reier van Eem een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 17-02-1784 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 292v

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 01-04-1785

Echtpaar

437

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Groene Rad
Kampen, Venestraat, zuidhoek van de Burgwal, bij de Zwanenbrug
2. huis, erf en where
e
Kampen, Boven Nieuwstraat, westzijde, het 2 van de Geerstraat

comparanten

Bruggink, Olof
Blom, Johanna
Blom, Geertruid

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruid Blom een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 293
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, zuidzijde, t.o. de Botermarkt

comparanten

Kroon, Otto
Nienhuis, Christina
Herms, Frens

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frens Herms een bedrag van ƒ800 c.g.
tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis tussen de erven
Woltgraft en de weduwe Schouwenburg.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1788 is de hypothecatie als kinderbewijs verbonden
door schuldeiser.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 01-11-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

De bladzijden 293v t/m 301v zijn blanco.
438

156

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 302
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Dijk, Paulus van
Schreuders, Margaretha
Klooster, Gerardus ten
Schierholt, Maria Hendrica

DATUM: 01-05-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerardus ten Klooster en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen slepersplaats, nog bezwaard met ƒ300.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1791 meldt de voogd over de kinderen van schuldeisers
te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

439

440

441

157

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 302v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Dijk, Paulus van
Schreuders, Margaretha
Klooster, Gerardus ten
Schierholt, Maria

DATUM: 20-03-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren opnieuw schuldig te zijn aan Gerardus ten Klooster en
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen dezelfde voorwaarden. Als onderpand
geldt hun slepersplaats.
N B. in de kantlijn: op 02-05-1791 meldt de voogd over de kinderen van
schuldeisers te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 302v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Karperpoort, tegen de stadsmuur

comparanten

Beerthuis, Paulus
Dirks, Froukie
Croon, Joannes

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joannes Croon een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 13-03-1781 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 303
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, zuidzijde van de Plantage

comparanten

Heimenberg, Petrus Diederik van
Klinkenberg, Johanna Gerarda
Chalmot, J. A. de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. A. de Chalmot een bedrag van ƒ1600

DATUM: 15-03-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 20-04-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Arts/burgemeester
Echtgenote

c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 10-05-1784 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

442

443

444

158

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 303v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bakker, Peter
Weijman, Peter
Westerveld, Evert

samenvatting

Op verzoek van de ervan van Evert Westerveld, hebben comparanten zich borg
gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende
en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 303v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, noordhoek van de poort
2. huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, hoek van de nieuwe Muur

comparanten

Pest, Philip
Jans, Aaltje
Verhagen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Verhagen een bedrag van ƒ700 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 304
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat

comparanten

Galloa, Paulus
Jongman, Clara

DATUM: 24-03-1780

Borg
Borg
Overledene

DATUM: 20-04-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 04-09-1780

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Upwich, Johannes Martinus van der

445

446

447

159

Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Martinus van der Upwich een
bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun eigen huis tussen van de Wetering en Sellis.
NB. In de kantlijn: op 28-11-1787 meldt de weduwe van schuldeiser te zijn voldaan
van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 304v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weiman, Peter
Grafhorst, Berend van
Glaser, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Teunis als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g.; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 304v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heimenberg, Petrus Diederik van
Heimenberg, Johannes Casparus v.
Hubert, Hermen
Gansneb gen. Tengnagel, D. B. H.

samenvatting

Comparanten, executeurs testamentair van D. B. H. Gansneb genaamd Tengnagel
tot het Hogehuijs, verklaren niet van plan te zijn om goederen of mobilia van de
havenzate van overledene (waarde ƒ25.000) zonder voorkennis van de magistraten
af te geven aan de erfgenaam baron Mulert tot de Leemkuil.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 305
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 09-04-1781

Wdn. van Hendrikje van Grafhorst
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-07-1781

Executeur
Executeur
Executeur
Overledene

DATUM: 19-10-1781

Burgemeester

448

449

450

160

comparanten

Castele, Pieter
Duitmans, Aaltje

Matroos
Echtgenote

Admiraliteit van Friesland

samenvatting

Comparant, aangemonsterd als matroos, verzoekt zijn leidinggevende om van zijn
gage een bedrag van 25 stuivers per week af te staan aan zijn vrouw voor
levensonderhoud.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 305
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aalderen, Pieter van
Veer, Pieter ter
Goesbergen, Claas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Abraham, Azuerus, Geertruid
Anna en Simon ieder ƒ3 c.g. te hebben gereserveerd; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 305v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Stubbe, Peter
Spijkeren, Anna van
Delden, Johannes van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes van Delden een bedrag van
ƒ450 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 29-08-1788 meldt schuldeiser het geld te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 306
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 29-11-1781

Wdn. van Elsjen ter Veer
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 18-05-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 11-06-1782

Echtpaar

451

452

453

161

comparanten

Aalderen, Pieter van

Matroos

Admiraliteit van Friesland

samenvatting

Comparant, juist aangemonsterd als matroos op de Juno, verzoekt zijn
leidinggevende om maandelijks van zijn gage een bedrag van ƒ2 per persoon over
te maken ten behoeve van zijn kinderen Assuerus, Geertruid Anna en Simon en dit
ter hand te stellen aan de Wezenmeesters van Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 306v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staal, Peter
Staal, Jan
Dasveld, Roelof

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Jannetje als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 ieder; hij belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 306v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leusing, Peter
Slangenburg, E. J.
Eik, Gerrit van

samenvatting

Op verzoek van de gevolmachtigde van Gerrit van Eik en echtgenote, stelt
comparant zich borg in alle procedures die Steven Eikenburg en Anna van Dijk
aanspannen tegen Gerrit van Eik.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 307
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Karperpoort, oostzijde

comparanten

Beerthuis, Paul

DATUM: 17-04-1783

Wdn. van Geertruij Hoeven
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 11-07-1783

Borg
Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM: 03-05-1784

Schuldenaar

Echtpaar

Dirks, Vrouwtje
Nieuwenburg, Arend

454

455

162

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arend Nieuwenburg een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis
naast dat van Johannes Idsinga.
NB. In de kantlijn: op 06-01-1789 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 307
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Koldenhovensteeg, noordzijde

comparanten

Beerthuis, Paul
Dirks, Vrouwtie
Gelder, Matthijs van
Oostenrijk, Gerrit

DATUM: 24-05-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Wegens de aanschaf van een huis afkomstig uit de insolvente boedel van Joost
Boeijenk, verklaren comparanten schuldig te zijn aan de voogden over het kind van
Andries Rutger en Maria Elisabeth Theodori een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4
procent per jaar. Als onderpand geldt het juist gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 18-10-1785 melden de voogden de akte te hebben verkocht
aan Johannes Martinus van der Upwich.

bijzonderheden

Zie Apostille van 17-05-1784

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 307v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde

comparanten

Lasu, Peter Franciscus de
Zellis, Willem
Schinkel, Coenraad

DATUM: 13-08-1784

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Johannes Zellis een
bedrag van ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
eigen huis tussen Kuiper en Kok.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1792 zijn Willem Schouten en Geertruid Bijkel van Olst
eigenaar geworden van het huis op dezelfde voorwaarden; op 09-11-1801 meldt
schuldeiser van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 308v t/m 310v zijn blanco.

456

457

458
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 311
Schuldbekentenis

DATUM: 17-01-1783

onroerend goed

Huis, hof en where
Brunnepe, Pannekoekendijk

comparanten

Dijk, Gerrit van
Jacobs, Cobus

Schuldenaar
Schuldeiser

IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cobus Jacobs van IJsselmuiden een
bedrag van ƒ125 c.g. tegen ƒ7 rente. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 311
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Jans, Geert
Rutgers, Annigje
Bantjes, Aleida

DATUM: 20-01-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Stuurman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida Bantjes een bedrag van ƒ450
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 23-01-1789 meldt schuldeiseres alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 311v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Groene Rad
Kampen, Venestraat, zuidhoek van de Burgwal
2. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, zuidhoek van de Cellebroedersbrug

comparanten

Bruggink, Gerrigje
Tebbetman, J.
Blom, Geertruid

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertruid Blom een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis en haar aandeel in
een gemeenschappelijk bezit.
NB. In de kantlijn: op 01-04-1785 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

DATUM: 09-05-1783

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Gerrit Blom
Roededrager

459

460

461

164

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 312
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Oudestraat, westzijde, het 3e van de Bovenkerk

comparanten

Gingandet, Gijsbert
Maten, Hendrika Margarita van der
Kreps, Jan
Gingandet, Antonij

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Kreps een bedrag van ƒ1000 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis waar
nog een verplichting op rust ten behoeve van hun (schoon)vader Antonij Gingandet.
NB. In de kantlijn: deze akte is gecombineerd met een akte van 14-11-1783 en hier
dus geroyeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 312v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Grietje
Vos, Herman
Dijk, Lambert van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochters Anna Maria en Geertruid als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 ieder en de
lijfstoebehoren; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 312v
Schenking

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, het 3e van de Speldenmakerssteeg, nw-zijde
2. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oostzijde, naast huis 2e comparant
3. huis, erf en where met stal

DATUM: 22-05-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 05-07-1783

Wed. van Lammert Roerink
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-07-1783

Kampen, Breedesteeg, noordzijde, naast de stal van de wed. Blom
4. een hof
Kampen, Groenestraat, naast die van van Grafhorst
5. twee maten en enige akkers
Kampen / Dronthen

462

463
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comparanten

Detten, Geesje van
Gunning, F. - junior
Bijsterbosch, Henricus

Schenkende
Momber
Begunstigde

Wed. J. Bijsterbosch
Roededrager
Zoon

samenvatting

Comparante verklaart aan haar zoon Henricus Bijsterbosch diverse vaste goederen
te schenken, zoals indertijd ook een bedrag van ƒ15.000 geschonken is aan de
oudste zoon Gerrit Bijsterbosch bij zijn huwelijk ter voldoening van de legitieme
portie van zijn vader en in mindering van de legitieme portie van zijn moeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 313v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat, westzijde, tussen de Morren- en Speldenmakerssteeg

comparanten

Hendriks, Gosen
Kaptein, Aart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aart Kaptein een bedrag van ƒ150 c.g.
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 17-12-1787 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 313v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Oudestraat, westzijde, het 3e van de Bovenkerk

comparanten

Gingandet, Gijsbert
Maaten, Hendrica Margaretha van der
Grafhorst, Dirk van
Gingandet, Antonij

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk van Grafhorst een bedrag van ƒ800
c.g. tegen 3½ procent, deels een oude schuld aan hun (schoon)vader, deels een
nieuwe schuld). Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis waar nog een
verplichting op rust ten behoeve van Jan Kreps. De (schoon)vader doet zijn akte
over aan Dirk van Grafhorst.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 03-09-1783

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 14-11-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

464

465

466
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 314v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gingandet, Gijsbert
Huier, H.

DATUM: 08-12-1783

Borg
Impostmeester

Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen in zodanige procedures als H. Huier als
impostmeester van het provinciale slachtvee zal aanspannen tegen J. Schilder en
Jacob Kelder.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 314v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Geesjen Louws
Post, Jan Louwsen
Oldenbroek, Jan Hendriks
Casper, Aart Jurriens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirkje en Engeltje Lambertz
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ501-11-12 en de helft
van het vee en hooi, na aftrek van schulden.
NB. In de kantlijn: op 11-06-1784 melden de voogden dat het vee en hooi ƒ1448-6-2
hebben opgebracht en de kleding ƒ58-16-4; de weduwe meldt het kindsdeel jaarlijks
te zullen afbetalen met ƒ100.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 315
Verklaring

onroerend goed

Smakschip de Jonge Claas Bart

comparanten

Jans, Geert
Peters, Albert
Loghem, Hendrik van - jr

samenvatting

Comparanten, opvarenden van het smakschip de Jonge Claas Bart, komende uit
Londen en beladen met tabak, verklaren onder ede dat het schip op 28/29 augustus
op de Noordzee op 53˚NB en 23 min. in zwaar weer terecht is gekomen waarbij

DATUM: 11-03-1784

Wed. Lammert Jansen Kortenbosch
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 06-09-1784

Getuige
Getuige
Opdrachtgever

Schipper
Stuurman
Koopman te Deventer

diverse vaten tabak nat zijn geworden. Comparanten achten zich niet
verantwoordelijk voor deze schade.

467

468

469
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bijzonderheden

Een gelijke afgifte in het vorige boek onder letter S, dd 29-04-1772.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 315v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruggink, Gerrit
Capitein, Aart
Bonkaten, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermanus en Janna Bruggink
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. elk; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 315v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenmarkt, het 2e ten noorden van de Melksteeg

comparanten

Marshuis, Gerrit
Vos, Grietje
Rooij, Hendrik de

DATUM: 12-05-1785

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 01-09-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De voogden over ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hendrik de Rooij, zoon
van Egbert de Rooij en Susanna de Lange, een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1799 meldt Hendrik de Rooij alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 316
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oosten, Gerrit van
Dijk, Jan van
Weteringe, H. van de
Smit, Coenraad

DATUM: 14-10-1785

Wdn. van Dijk, Janna van
Voogd
Voogd
Voogd

Vader
Borg

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Pieter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

De eerste voogd staat borg voor het kinderbewijs.

De bladzijden 316v t/m 318v zijn blanco.

470

471

472
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 319
Schuldbekentenis

DATUM: 21-02-1777

onroerend goed

Het Bessel Slag
Dronthen

comparanten

Woltgraft, Rudolphus - jr
Schaap, jkv. A. W. E.
Greven, mr Albertus Stephanus

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn volmachtgeefster schuldig te zijn aan mr Albertus
Stephanus Greven een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 2½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt het land van volmachtgeefster, dat nog wel bezwaard is
ten behoeve van rentheffer. De opbrengst van de jaarlijkse pacht zal worden
aangewend voor betaling van de rente.
NB. In de kantlijn: op 02-02-1786 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; voor alle voorwaarden, zie akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 320v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltgraft, Rudolphus Johannes
Jolle, Jacob le
Lange, Coenraad
Franke, Hendrik - jr

Schuldenaar
Volmachtgeefster
Schuldeiser

Gevolmachtigde
Zwolle
Burgemeester te Kampen

DATUM: 28-04-1777

Borg
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldenaar

Amsterdam

samenvatting

Op verzoek van de gevolmachtigde van Coenraad Lange, stelt comparant zich borg
voor een procedure van beslaglegging tegen Hendrik Franke jr namens Jacob le
Jolle.

bijzonderheden

Geen

RAK 103

FOLIO: 320v

DATUM: 18-02-1779

473

474

169

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, Noordweg

comparanten

Noort, Roelof van den
Noort, Hermen van den
Werf, Arend Harms v.der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirk en Willem als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. samen en een enige
zilveren / gouden voorwerpen, waarvoor zijn huis als onderpand geldt.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1793 hebben de voogden de kindsdelen uitbetaald en
het huis uit het verband ontslagen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 321
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Melkmeisje
Kampen, Boven Nieuwstraat, zuidhoek van de Speldenmakerssteeg

comparanten

Westerhof, Roelof
Chalmot, J. A. de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan J. A. de Chalmot een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 03-08-1796 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 321
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Reindert
Hulk, Albert van de
Bos, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Reijndertsen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g.; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Stijntje Willems Dekker
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-07-1780

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 17-08-1780

Wdn. van Geertjen Lubbers
Voogd
Voogd

Vader

475

476

477

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 321v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde

comparanten

Kuiper, Rutger
Namink, Engelina
Rijgen, Marten
Biesterbos, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Curator
Curator

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de curatoren over Hendrikus ter
Huistede een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis tussen Schuurmeijer en de la Su, waar nog een
verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 08-05-1794 meldt de erfgenaam van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 322
Schuldbekentenis

onroerend goed

somp
Sneek

comparanten

Morra, Reinder
Kamphof, Hendrina
Harms, Frans
Gerrits, Marregje
Rhijn, Hendrik van de
Kamphof, Gerrit

DATUM: 15-01-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Borg
Borg

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frans Harms en diens echtgenote een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun nieuw
gekochte dubbele somp in 1778 door Egbert Ridder uit Nordhorn gehaald, met zeil
en treil, nog bezwaard met een oudere bijlbrief. Twee personen staan borg.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 322v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Noort, Roelof van de
Groen, Gerrigie Gerritsen
Wijnvoorden, Clasina van

samenvatting

170

DATUM: 05-10-1781

DATUM: 29-01-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Strockel

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Clasina van Wijnvoorden een bedrag
van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun

turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1804 meldt schuldeiser, Jan Verdam, van bovenstaande
te zijn voldaan.
bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 323 t/m 336v zijn blanco.

478

479

480
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 337
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marcus, Salomon - junior
Salomons, Alexander
Wonneman, N.

DATUM: 18-05-1776

Borg
Aanvrager
Schuldenaar

Amsterdam
Muntmeester

samenvatting

Op verzoek van Alexander Salomons, stelt comparant zich borg in de procedure
tegen N. Wonneman door aanvrager aangespannen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 337
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen de Morren- en St, Jacobssteeg

comparanten

Sele, Sophia Johanna
Gunning, J. D.
Deutekom, Neeltje van

DATUM: 12-07-1776

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Roededrager
Wed. van Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Neeltje van Deutekom een bedrag van
ƒ575 tegen ƒ20 rente per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1782 meldt erfgename van schuldeiseres te zijn voldaan
van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 337v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Stijntje Jans
Welsum, Egbert van

DATUM: 16-12-1776

Wed. van Jan Jurgensen Vos
Voogd

Moeder

Berends, Jan
Vogel, Rutger

481

482
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Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Remmelt, Gerrit, Jurjen,
Trude en Geertien als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3000
samen; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 337v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuurmeier, Simon
Rieseveld, Johannes
Berckel, Josephus van

DATUM: 28-08-1779

Borg
Borg
Overledene

Pastoor

samenvatting

Op verzoek van de erven van Josephus van Berckel, stellen comparanten zich borg
voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende
gedurende de periode van één jaar.

bijzonderheden

Meer namen in de akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 338
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, schuin t.o. de Speldenmakerssteeg
2. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, oosthoek van de Botervatsteeg
3. een erf en where
Kampen, naast nr.2, waarin de Monopolie Kelder
4. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Broederbrug, zuidzijde

comparanten

Roeters, Susanna Maria
Beekman, Johanna Geertruid
Beekman, Jacob
Beekman, N.
Ridder, Dirk

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Ridder een bedrag van ƒ1200 c.g.
tegen 3¾ procent per jaar, 3½ bij prompte betaling. Als speciaal onderpand stellen
zij gemeenschappelijk bezeten vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 16-05-1798 is schuldeiser geheel voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 04-08-1780

Schuldenares
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Christoffer Beekman
Echtg. M. Oostenrijk
En M. van der Sluijs
Zaandam – niet aanwezig
Majoor infanterie

483

484

485

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 338v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Boven Nieuwstraat, het 2 van het Boven Gasthuis, zuidzijde

comparanten

Diedriks, Sophia Elisabeth
Groebits, Michael
Schaasberg, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Johanna als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. waarvoor haar huis als onderpand
geldt. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Herman van den Berg
Voogd
Voogd

Moeder

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 339
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoekstra Wytzes, Sytze
Hoekstra Sytzes, Wytze
Loos, Jantje

samenvatting

Comparant verklaart uit vrije wil afstand te doen van de legitieme portie van zijn
ouders nalatenschap, zodat deze naar goeddunken daarover kunnen beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 339
DATUM: 15-04-1782
Verklaring / boedelscheiding

onroerend goed

1. erf Peppelenberg
Schoutambt Ede
2. een bakkershuis en een hof
Arnhem, hof buiten de St. Janspoort

comparanten

Schoonhoven, Catharina
Stege, Arend Jans
Schoonhoven, Petrus

samenvatting

173

DATUM: 21-05-1781

DATUM: 29-11-1781

Comparant
Vader
Moeder

Erfgename
Momber
Erfgenaam

Leraar Mennonieten Gemeente
Echtpaar

Echtgenoot
Amsterdam

Comparanten verklaren vrijwillig over te gaan tot boedelscheiding.
Bijgevoegd: comparanten scheiden de nagelaten boedel van hun ouders Willem
Schoonhoven en Aaltje Tulken. Catharina Schoonhoven krijgt ƒ3000 c.g. en een
aandeel in het erf Peppelenberg; Petrus Schoonhoven een bakkershuis in Arnhem
met een hof en een aandeel in het genoemde erf.

486

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 340
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tegen de stadsmuur, ten noorden van de Stadswaag

comparanten

Marcus, Salomon - junior
Marcus, Barend
Levi, Moses Eleaser
Elias, Levi

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn nog minderjarige kinderen Marcus, Elkane, Josua en
Leman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000, waarvoor
diverse roerende en onroerende goederen onderpand zijn.
NB. In de kantlijn: op 28-05-1789 hebben Elkane en Josua hun erfdeel ontvangen;
op 04-07-1791 Marcus en op 27-02-1794 Leman.

bijzonderheden

Zie Apostille van 04-09-1783; akte is doorgehaald.

DATUM: 25-09-1783

Wdn. van Vrouwtie Levi
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 340v t/m 354v zijn blanco.

487

488

174

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 355
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kofschip

comparanten

Kuijlets, Thomas
Jans, Dirkje
Klopman, Antonij

DATUM: 06-01-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman te Deventer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens geleverde koeken in de jaren 1774
e.v. schuldig te zijn aan Antonij Klopman een bedrag van ƒ1450 c.g. tegen 3 procent
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen kofschip met zeil en treil en
verdere toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 355
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Truij

DATUM: 16-05-1780

Wed. van Arend Vos

Moeder

Vos, Rutger Jansen
Douwe, Hendrik Aartzen

489

490

491

175

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Maria, Peter, Geertje
Jan en Arendje als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ74
samen, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 355v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip, als veer van Amsterdam op Kampen vv

comparanten

Bos, Teunis
Haan, Geesje de
Munster, Cornelis van

DATUM: 0?-08-1780

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis van Munster een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
karveelschip, gekocht van H. van de Rhijn, met zeil en treil en verdere toebehoren,
nog bezwaard ten behoeve van W. de Rooij.
NB. In de kantlijn: op 24-08-1794 meldt de nieuwe eigenaar van de akte, Harm
Sterke, van kapitaal en rente te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 356
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Londan, Thomas
Londan, Jan

samenvatting

Comparant, aangemonsterd als matroos op de Pallas, verzoekt zijn leidinggevende
om aan zijn broer en diens echtgenote te Kampen wekelijks een ƒ1 over te maken
voor levensonderhoud.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO : 356
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 19-10-1781

Matroos
Begunstigde

DATUM: 18-07-1782

Admiraliteit van Friesland
Broer

492

493

comparanten

Berg, Toon van den
Vogelenzang, Anthonie Ev.
Smidt, Coenraad

Wdn. van Anna M. Vogelenzang
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Janna als moeders
erfdeel 3 ducaten elk te hebben gereserveerd en voor de dochter enige juwelen,
waarvoor zij bij meerderjarigheid haar broer twee ducaten moet geven. De voogden
stemmen hiermee in.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 356v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, t.o. de Botermarkt

comparanten

Bos, Teunis
Haan, Geesje de
Dam, Arend ten

samenvatting

Comparantern verklaren schuldig te zijn aan Arend ten Dam een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-11-1785 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 357
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Trientje
Hendriks, Evert
Hendriks, Andries

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrik en Lubbegie als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 09-02-1782

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

176

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 373
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where

Echtpaar

DATUM: 18-12-1783

Wed. van Lubbert Jans
Voogd
Voogd

De bladzijden 357v t/m 372v zijn blanco.
494

Vader

DATUM: 07-03-1783

Moeder

Kampen, Vloeddijk, aan de kleine Plantage

495

496

497

177

comparanten

Stubbe, Jan
Stubbe, Peter
Dalfsen, Jacob van

Wdn. van Martina Pas
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berendina en Johanna
Catharina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 samen,
waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1792 heeft de vader zijn huis als onderpand gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 373
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Kalverhekkenweg, t.o. de Groenestraat

comparanten

Kolk, Jan Barteld van der
Berkum, Nicolaas van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas van Berkum een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis, gekocht van
de erven van Gerrit Bosch.
NB. In de kantlijn: op 01-02-1794 meldt de erfgenaam van schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 373v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aartz, Jan
Jansz, Aart
Bos, Jan Hermsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Janz. Als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 373v
schuldbekentenis

DATUM: 15-03-1783

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 17-03-1783

Wdn. van Janna Louwerens
Voogd
Voogd

DATUM: 24-03-1783

Vader

498

499

178

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, oosthoek van het Engesteegje

comparanten

Velde, Jan Gerbes van den
Winia, Cornelia Gerrits
Bantjes, Alida
Pui, M. S. du

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Borg

Echtpaar
Wed. W. Stuurman
Lector te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Alida Bantjes een bedrag van ƒ500 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis en
benoemen een borg.
NB. In de kantlijn: op 25-03-1790 meldt schuldeiseres het onderpand te verkopen
aan Arend Bantjes en Gerredina Beerens en te zijn voldaan van bovenstaande; op
19-03-1796 is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 374
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Auw, Johannes Abraham van
Jans, Reintje
Mist, J. Abraham de

DATUM: 10-04-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Vader/voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. Abraham de Mist, als voogd over zijn
kinderen, een bedrag van ƒ50 tegen 2 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun eigen huis tussen Homburg en Vos.
NB. In de kantlijn: op 29-03-1790 is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 374
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toever, Jan van
Schultz, Berend Frederik
Schultz, Ephraim Willem

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Ephraim Willem Schultz, stellen
comparanten zich borg voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Naam 1e borg ook: van ’t Oever.

DATUM: 14-04-1783

Borg
Borg
Overledene

Lid gezworene gemeente
Idem
Kapitein

500

501

502

179

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 374v
Kinderbewijs

DATUM: 17-04-1783

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Londo, Jan
Buitendijk, Hendrik Hermanus
Londo, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hubert als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 374v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, noordhoek van de Hofstraat

comparanten

Wintmars, Jan
Keizeres, Helena
Nes, Boudewijn van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Boudewijn van Nes een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis
NB. In de kantlijn: op 15-02-1792 is alles afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 375
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Breuker, Jan Dirk
Ramaker, C. G.
Pijman, J. A.
Migorius, W. H.
Schummelketel, H. W.

samenvatting

Comparant, sergeant in het 2e bataljon infanterie, verklaart voor zijn minderjarige
kinderen Johanna, Geertruid, Maria en Armeina als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ5-5, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Janna Buitendijk
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-04-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 28-04-1783

Wdn. van Geertruid Boghuisen
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

503

504

505

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 375v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Auw, Johannes Abraham van
Jans, Reintje
Lindeboom, Engele

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jacob Kelder

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Engele Lindeboom een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis dat nog
bezwaard is met ƒ100 c.g.
NB. In de kantlijn: op 10-02-1785 meldt schuldeiseres met haar echtgenoot Jacob
Wissenberg deze hypothecatie over te dragen aan Peter Berends en Hendrik
Rietberg, voogden over de kinderen van J. A. van Auw en Anna Vos; op 29-05-1805
meldt Geertruid van Auw te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 376
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen de Morren- en Broederbrug

comparanten

Neijmeijer, Janna
Tebbetman, J.
Moulin, Claas Visscher

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claas Visscher Moulin een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis dat
nog bezwaard is ten behoeve van A. Nieuwenburg en S. Schuurmeijer.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1797 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 376
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat, oosthoek van de St. Jacobssteeg

comparanten

Disselhof, Jan
Pastoor, Jan
Assen, Jan van

samenvatting

180

DATUM: 01-05-1783

DATUM: 22-05-1783

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Gerrit Magorius
Roededrager
Vendumeester

DATUM: 30-05-1783

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Aleida van Diepen een
bedrag van ƒ300 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1784 zijn Jacob Aart Peereboom en Hendrika

Kamermans eigenaar geworden van het huis en nemen de verplichting over.

506

507

508

181

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 376v
Borgstelling

onroerend goed

Landerijen genaamd het Helsland
Kampen, achter de Zwartendijk, over de Reeve

comparanten

Greve, Jurrien de
Valkenier, Femmina

samenvatting

Als ontvanger van Kamperveen, stelt comparant een onderpand ter waarde van
ƒ3300, te weten twee obligaties van ƒ1000 elk ten laste van de provincie, op naam
van Catharina Lijndraijer weduwe van der Weerdt en zijn aandeel in het Helsland.
De mede-eigenaren van dit land stemmen hiermee in.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1783 zijn de obligaties gedeponeerd ter secretarie om
later te worden teruggegeven. Op 03-05-1790 melden de erven van Jurrien de Greve
dat David de Greve de functie overneemt; op 14-08-1800 worden de obligaties aan
hem teruggegeven; op 18-05-1808 wordt hij ontslagen van de borgtocht.

bijzonderheden

Zie Apostille van 14-08-1800.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 377
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ticheler, Jacob
Berkum, Nicolaas van
Ticheler, J. W.
Jacobson, J.

DATUM: 30-05-1783

Borg
Borg

Echtpaar

DATUM: 30-08-1783

Wdn. van Petronella L. Rauwertz
Voogd
Voogd
Voogd

Vader
Burgemeester
Advocaat

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jakob, Gerharda Catharina
Henrietta en Jan Isach Rauwertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ600 voor de lijfstoebehoren volgens de huwelijkse voorwaarden,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 377v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
e
Kampen, Oudestraat, het 2 van de St. Jacobssteeg, zuidwestzijde

DATUM: 08-09-1783

comparanten

509

510

182

Klooster, Jacobus ten
Keeman, Cornelia
Dijk, Dirk Gerrit
Peele, Geertruij

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Lid gezworene gemeente
Echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk Gerrit Dijk een bedrag van ƒ2100
tegen 3¼ procent per jaar wegens onbetaalde kooppenningen van hun huis. Als
onderpand geldt hun juist gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 27-11-1789 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 378
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met grutterij
Kampen, Oudestraat

comparanten

Clooster, Jacobus ten
Keeman, Cornelia
Crissel, Adriana

DATUM: 17-10-1783

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Matthijs van Gelder

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriana Crissel een bedrag van ƒ450
tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis dat nog bezwaard
is.
NB. In de kantlijn: op 24-09-1789 is de akte teniet gedaan door een akte van
vrijwillig verwin.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 378
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kerkgebouw met pastoorshuis
Kampen, Rhijnvisgang, huis op de Burgwal

comparanten

Rieseveld, Jannes
Schuurmeier, Simon
Delden, Jannes van
Romunde, Jan Willem van
Kistemaaker, Hendrik Jan

samenvatting

Comparanten, opzichters van de RK kerk in de Rhijnvisgang, verklaren schuldig te
zijn aan Hendrik Jan Kistemaaker een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 3½ procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het vernieuwde kerkgebouw.
NB. In de kantlijn: op 14-01-1790 heeft schuldeiser zijn geld weer ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 21-10-1783

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Opzichter RK kerk - borg
Idem - borg
Idem - borg
Idem - borg
Zwolle

511

512

513

183

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 378v
Kinderbewijs

DATUM: 21-10-1783

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, hoek Burgwal en Broederstraat
2. het Russchenkamp
IJsselmuiden, aan de Trekvaart

comparanten

Dijk, Jan van
Bruns, Antony
Top, Evert
Bruin, Hendrik de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik en Clasina als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 ieder, waarvoor hij
zijn huis als onderpand stelt, zijn twee trekschuiten en twee kampen in
IJsselmuiden. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 379
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Caspers, Jan
Caspers, Jan Simon
Londo, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Andries als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 379
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
e
Kampen, Oudestraat, het 2 van de oosthoek der Koldenhovensteeg
2. huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, noordwesthoek van de Melksteeg

comparanten

Rams, Johanna
Tebbetman, J.
Pastoor, Jan
Assen, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Aleida van Diepen een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3¾ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij

Wdn. van Hendrika Bruns
Voogd
Voogd
Voogd

Vader
Raalte

DATUM: 06-11-1783

Wdn. van Jannegie Wichers
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

20-11-1783

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Joost Castink
Roededrager
Voogd
Voogd

haar eigen huizen die nog bezwaard zijn met ƒ1000.
NB. In de kantlijn: geroyeerd, zie akte van 23-08-1810(?).

514

515

516
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 379v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Jantjen
Hengevelt, Gerrit Berend
Jans, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Willems als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO : 380
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, n.w.zijde van de Broederbrug

comparanten

Evers, Joost Christiaan
Herweijer, Aperina Gesina Cath.
Haas, Hendrik de

DATUM: 22-12-1783

Wed. van Willem Gerrits
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-01-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Haas een bedrag van ƒ2000
c.g. tegen 3 procent per jaar, wegens geleverde wijnen. Als speciaal onderpand
stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1793 meldt de gevolmachtigde van de weduwe van
schuldeiser te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 380v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde

comparanten

Arink, Jan
Schreuder, Elsjen

DATUM: 02-02-1784

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Slangenburgh, Catharina Eduarda van

517

518

519

185

Schuldeiseres

Wed. v.d. Luiden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Eduarda van Slangenburgh
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis tussen Biesterbos en Bouhuis.
NB. In de kantlijn: op 02-02-1786 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 381
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Spijkerboor
Kampen, Buiten Nieuwstraat, westzijde, het 3e van de Botervatsteeg

comparanten

Marle, Jannes van
Haar, Zwaantje van der
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1792 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 381v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Burg, Jacob ter
Bakker, Hendrikje
Meulen, Jan van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van der Meulen een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 381v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roelofs, Jannegie

DATUM: 07-05-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 22-05-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 03-06-1784

Wed. van Lieffert van Grafhorst

Moeder

Roelof, Gerrit
Groenewoud, Jannes

520

521

522

186

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roelof en Hendrikie als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 ieder; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 382
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Vloeddijk, het 3 van de Blauwebrug

comparanten

Span, Jan van der
Kok, Elisabeth
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van ƒ250
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis tussen
Sabloniere en de erven Spraakman.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 382v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, westzijde,

comparanten

Treep, Jan
Jongman, Clara
Bercum, Aleida van
Stuurman, Jan
Stuurman, Hendrica

DATUM: 24-07-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-08-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Geboren Bantjes
Zoon
Dochter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida van Bercum – Bantjes en haar
kinderen een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen
zij hun eigen huis tussen Oostenrijk en Withaar.
NB. In de kantlijn: op 12-11-1789 meldt Aleida Bantjes van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 382v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where
Brunnepe, naast het Schuthok

DATUM: 20-09-1784

comparanten

523

524

525

187

Remmels, Jan
Weijer, Arendje Hendriks
Delden, Jan van
Haak, Maria

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Delden en diens echtgenote
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats en hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 383
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Stuurbrink en van Zeegen

comparanten

Dalfsen, Jacob van
Stubbe, Margarita
Bantjes, Arent

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Bantjes een bedrag van ƒ400 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 10-10-1791 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 383v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jacob
Wichers, Harmen
Jans, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wicher, Garregie en Jannegie
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 samen en diverse
sieraden / voorwerpen, enige ellen vlasdoek en de lijfstoebehoren, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 384
Schuldbekentenis

DATUM: 23-09-1784

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 11-10-1784

Wdn. van Geesien Wichers
Voogd
Voogd

DATUM: 15-11-1784

Vader

526

527

188

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt, noordzijde
2. huis, erf en where
Kampen, aan de Bovenpoort, oostzijde
3. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, het 4e zuidwaarts van de Luthersesteeg

comparanten

Kuiper, Jan Gerard
Bekedam, Geesje
Lachewitz, Lodewijk Anthon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lodweijk Anthon Lachewitz een bedrag
van ƒ2100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huizen, waarvan de laatste nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 14-05-1789 verklaren de gevolmachtigden van schuldeiser een
e
bedrag van ƒ600 te hebben ontvangen en daarom het 1 huis uit het verband te
ontslaan; op 05-01-1790 hebben gevolmachtigden wederom ƒ600 ontvangen en
ontslaan nu het 2e huis uit het verband; op 03-11-1791 melden gevolmachtigden
alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 384v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Jentje Albers
Albers, Lubbert
Berends, Gerrit
Sellis, Mense

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hillegie en Annigjen Willems
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 samen en ieder een
bed met toebehoren; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gelder, Jan van
Kolk, Dirk Gerrits van der
Nunspeet, Harmen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrikje als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ16 en de lijfstoebehoren; hij belooft te doen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-12-1784

Wed. van Willem Bartels
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-01-1785

Wdn. van Willempje Wiegmoetz
Voogd
Voogd

Vader

wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

528

529

530

189

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swart, Jacob Reijnst
Werff, Gerbrand van der
Loos, Christoffer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lubbert als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 te betalen voor 1 november a.s.; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Driesen, Jan Peter
Harms, Frens
Slangenburg, E. J. van

DATUM: 12-05-1785

Wdn. van Marregje Aarts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-06-1785

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Procurator

Gedaagde

samenvatting

Op verzoek van de procurator, heeft comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve
van gedaagde in alle procedures die bij de lage rechtbank zullen worden
aangespannen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arnaud, J.
Valck, F.
Ingen, Elisabeth van

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Elisabeth van Ingen, hebben comparanten
zich borg gesteld voor eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

DATUM: 25-07-1785

Borg
Borg
Overledene

531

532

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bremen, Janna van
Bremen, H. van
Vogelsang, A.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend, Albert en Marrigien
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 elk; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 385v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen de Klokken- en Breedesteeg

comparanten

Rek, Jannetje van
Beverwijk, Adriaan van
Auw, Johannes Adr. van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerregie, Jannes en
Hermanus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ75 samen,
waarvoor haar huis onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 22-09-1785

Wed. van P. Jonink
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-12-1785

Wed. van Hendrik Rietberg
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 386 t/m 397v zijn blanco.

533
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 398
Schuldbekentenis

DATUM: 14-06-1776

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat ( gekocht van de wed. van Dragt)
2. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de Zwanenbrug

comparanten

Dalen, Willem van

Schuldenaar

Echtpaar

Franke, Petronella
Bantjes, Jan

534

535

536

191

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bantjes een bedrag van ƒ1000 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee huizen, waarvan het
e
2 nog bezwaard is ten behoeve van Jan Blom en Alida ten Dijke.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1783 meldt H. Nuis namens de erven van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 398
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Degen, Willemina
Breemen, Caspar van
Unen, Cornelis van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jacobus als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een daalder van 30 stuivers; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 398v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
e
Kampen, Achter de nieuwe Muur, het 2 van de Melksteeg, zuidzijde

comparanten

Heerden, Willem van
Dijk, Geertje van
Dijk, Hendrik van
Vemden, Janna Gerrits van

DATUM: 04-07-1776

Wed. van A. Idsinga
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 18-04-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Dijk en diens echtgenote
een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 03-01-1786 meldt de zoon van schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103

FOLIO: 399

DATUM: 19-04-1777

537

538

192

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, tussen Laarman en Kuilman

comparanten

Cellis, Willem
Veen, Urseltje van
Middelberg, Johannes

samenvatting

Comparanen verklaren schuldig te zijn aan Johannes Middelberg een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 04-05-1790 meldt Gerrit Jan Middelburg, zoon van
schuldeiser, kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 399v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen Beekman en Verwer

comparanten

Winter, Willem
Smits, Antonia
Bongers, Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 29-06-1777

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Hendrik Dijk Brouwer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Elisabeth Bongers een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis dat nog
bezwaard is ten behoeve van renthefster.
NB. In de kantlijn: op 18-09-1783 meldt W. Biesterbos namens de erven Brouwer
kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 399v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Molen met opstal
Kampen, buiten de Venepoort
2. Huis, erf en where
Kampen, naast de molen

comparanten

Boelhouwer, Willem
Bollemans, Huberta
Sluis, Jan van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van der Sluis een bedrag van ƒ1600
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in de
voorste molen, gemeenschappelijk bezit met Aart Herms en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 29-10-1779 is er ƒ200 afgelost en nemen Barend Kartsten en
Jannetje van den Berg de halve molen met verplichting over; op 01-11-1781 wordt

DATUM: 03-04-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

Aart Harms eigenaar van de gehele molen en neemt de verplichting over tegen 4½
procent; op 31-10-1788 heeft schuldeiser alles ontvangen.

539

540

541
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bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 400
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat,
2. huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, oostzijde
3. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, t.o. de Buitenkerk

comparanten

Daalen, Willem van
Franken, Petronella
Stuurman, Willem
Bantjes, Alida

DATUM: 05-05-1778

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Stuurman en echtgenote een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun eigen huizen.
NB. In de kantlijn: op 01-11-1781 meldt schuldeiseres van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 400v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Denekamp, Willem
Gerrits, Pieter
Denekamp, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem Hendrik, Pieter en Dirk
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 en aan zijn dochter
Anna lijfstoebehoren en sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 401
Kinderbewijs

DATUM: 24-07-1778

Wdn. Van Magteld de Weerd
Voogd
Voogd

DATUM: 06-08-1778

Vader

542

543

194

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knog, Willem Andries
Moulin, Claas Visscher
Storm, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria Egberdina, Evert
Boudewijn, Willemina Adriana, Klaas Visscher en Willem Knog als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 06-03-1780 is de vader overleden en drie kinderen
opgenomen in het Groot Burgerweeshuis, de voogden staan garant voor het
kinderbewijs.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 401
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Snel, Willem Gerrits
Weert, Trute Jansen van der
Bartelink, Martha

Wdn. van Bartina Moulin
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-03-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jan Bos

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Martha Bartelink een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun slepersplaats,
gekocht van Louw Lubbers.
NB. In de kantlijn: op 11-04-1782 verklaren de executeurs van het testament van
schuldeiseres ƒ300 te hebben ontvangen; de schuldbekentenis wordt doorverkocht
aan Berend Hemink.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 401v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. slepersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Snel, Willem Gerrits
Weert, Trute Jansen van der
Oldebroek, Jochem Hendriks

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Hendriks Oldebroek een
bedrag van ƒ500 c.g. tegen ƒ3-6-8 per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
nog bezwaarde slepersplaats en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 30-10-1787 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 08-03-1779

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

544

545

546
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 402
Kinderbewijs

DATUM: 22-03-1779

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe

comparanten

Bos, Willem Petersen
Bleeker, Hendrik
Bos, Peter Willemsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntje als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en sieraden, waarvoor zijn huis, nog
bezwaard, onderpand is. De voogden stemmen in.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Alltje Hendriks
Voogd
Voogd

Vader

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 402v
Kinderbewijs

DATUM: 31-05-1779

onroerend goed

Een kamp land
Zalkerbroek, tussen Herke, Noldes, Berents en het C. Gasthuis

comparanten

Peters, Wicher
Reinders, Wolter
Peters, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Reinder Wichert als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1596 en een aandeel in een stuk
land. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Grietie Reinders
Voogd
Voogd

Vader

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 402v
Kinderbewijs

DATUM: 22-10-1779

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kok, Wessel
Kok, Jan
Schinkel, Harmen Meeuwsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een rijksdaalder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Sara Schinkel
Voogd
Voogd

Vader

547

548

549
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 402v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolt, Willem Tjeerds ter
Greve, David de
Meulen, Reindert van der
Milgen, Judith van

DATUM: 13-11-1779

Borg
Borg
Overledene
Overledene

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor de erven van Reindert van der
Meulen en echtgenote voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Veel namen in de akte.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 403
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerden, Willem van
Dijk Hz, Jan van
Eik, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wicher als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 behalve(?) de lijfstoebehoren en
sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 403
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast de weduwe Bakker

comparanten

Dekker, Wolter
Putten, Andries van
Dekker, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegie Cuniera, Geurt Jan en
Johannes Dekker een bedrag van ƒ100 c.g. ieder, waarvoor zijn huis onderpand is.
Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

DATUM: 06-04-1780

Wdn. van Geertje van Dijk
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-05-1780

Wdn. van Alida Geurst
Voogd
Voogd

Vader

550

551
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bijzonderheden

Vergelijk: Recognitien, letter L, 30-12-1795; Boek van Overdrachten, 29-10-1795 en
Apostillen van 06-01-1796.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 403v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. woonhuis
Kampen, Vloeddijk, bij de Blauwebrug
2. huis, erf en where met stal
Kampen, Botervasteeg
3. huis genaamde de Katten (hypotheek)
Kampen, zuidhoek van de Kerksteeg, bij de Kalverhekkenbrug
4. huis van wijlen F. Veldman (hypotheek)
Kampen, t.o. de Latijnse School
5. het Altaarslandje
Kamperveen

comparanten

Rooij, Willem de
Strubberg, de Hr.
Ingen, de Hr. van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ4000 c.g. behalve(?) de lijfstoebehoren en sieraden,
waarvoor hij diverse onderpanden stelt.
NB. In de kantlijn: op 14-06-1796 meldt Hendrina Aleida de Rooij haar aanspraak op
het huis bij de Blauwebrug in te trekken zolang haar moeder, die er woont, de akte
ten gunste van de kinderen van M. Oostenrijk handhaaft; op 09-07-1801 heeft Anna
van Leussen, weduwe Willem de Rooij, een speciale akte gepasseerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 403
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Groenestraat, tussen de hoven van Bijsterbos en van Ingen

comparanten

Dijk, Wichertje van
J. Tebbetman
Oostenrijk, Mattheus

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogd over Berendina van Thiel een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 29-05-1786 is Hans Hansen Hupscher eigenaar van het huis
geworden en neemt de verplichting over; op 07-05-1808 meldt David de Greve,
administrateur van de pupil, alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 24-11-1780

Wdn. van Janneke van Toever
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-02-1781

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Egbert van Olst
Roededrager
Voogd

552

553

554

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 404
Kinderbewijs

DATUM: 06-08-1781

onroerend goed

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

comparanten

Biebeek, Willem
Veen. Toon van ‘t
Kok, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Jan als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. waarvoor zijn huis als onderpand
geldt.
NB. In de kantlijn: op 09-07-1798 heeft Hendrik Jan Biebeek zijn voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 404v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Willem
Welmers, Lubbertus
Oldenzeel, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina, Arend Jan en
Johanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. ieder;
hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 404v
Kinderbewijs

Wdn. van Anna Geertruid ten Dam
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-10-1782

Wdn. van Geertruid Welmers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-11-1782

onroerend goed

198

comparanten

Lonterman, Warnar Berends
Lonterman, Harmen Berends
Jansen, Harmen

Wdn. van ?
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wilmoet, Pieter, Geesjen en
Elsje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2 ieder; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld.

555

556

557
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RAK 103
onderwerp

FOLIO: 404v
Schuldbekentenis

DATUM: 05-02-1783

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, tussen pakhuis van van Berkum en dat van van Grafhorst

comparanten

Petersen, Willem
Harms, Maria
Dijk, Albertus van
Uijterwijk, Grietje

samenvatting

Comparant (indertijd met zijn 1e echtgenote Geertruij Welmers) verklaart
schuldig te zijn aan Albertus van Dijk en echtgenote een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen
huis.
NB. In de kantlijn: op 11-11-1784 meldt schuldeiseres van alles te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 405
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sel, Willem
Nijhof, Dirk
Groot, Pieter de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes, Hendrika en
Jan Paulus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder van 30
stuivers elk en voor de dochter enkele sieraden, gegeven door haar tante
Kaatien Nijhof. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 405v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wielink, Werner
Balfoort, Arent
Herms, Warner

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Janna en Gerrit als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 elk en enige
sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
2e echtgenote
Echtpaar

DATUM: 27-02-1783

Wdn. van Hendrika Nijhof
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-03-1783

Wdn. van Jannegie Harskamp
Voogd
Voogd

Vader

558

559

560
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bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 405v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isach, Wolf
Gigandet, Antonie
Warner, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegien, Hendrine,
Alexander en Bloemje Wolf als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ1; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 406
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Cramer, Willem
Triebels, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Triebels een bedrag van
ƒ432-10 c.g. tegen 5½ stuiver rente per maand. Als speciaal onderpand stelt
hij zijn huis waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 11-09-1794 meldt schuldeiser de akte over te doen aan
Willem Telder; op 02-02-1797 heeft deze uit handen van de curatoren van
schuldenaar het geld te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 406v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederweg, tussen Schallenberg en het pakhuis van Lamsweerde

comparanten

Willems, Willem
Roelofs, Jannegie
Jong, Hendrik de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik de Jong een bedrag van

DATUM: 21-06-1782

Wdn. van Sara Alexander
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 30-09-1782

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtgenote
Nijmegen

DATUM: 18-04-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

561

562

563

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 406v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leene, Willem Jansen
Teune, Peter
Meurer, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Elsjen en Jan als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ45 samen; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 407
borgtocht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijck, Jacob van der
Oever, A. H. ten
Wijck, B. H. van der

Wdn. van Triene Petersen Teune
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-05-1782

Borg
Aanvrager
Aanvrager

Burgemeester
Zoon

samenvatting

Comparant verklaart, op verzoek van burgemeester ten Oever en zijn zoon
met wie hij pleit voert, zich borg te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 103
onderwerp

FOLIO: 407
Schuldbekentenis

onroerend goed

Veerschip Kampen – Amsterdam vv

comparanten

Swarts, Wolter
Visscher, Claasje
Benthem, Gerrit van

samenvatting
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DATUM: 22-04-1785

DATUM: 23-07-1785

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Hasselt

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit van Benthem wegens
werkzaamheden aan hun veerschip, een bedrag van ƒ270 tegen 5 procent
per jaar. Als onderpand stellen zij hun veerschip waar nog een verplichting

op rust ten behoeve van de weduwe Torsten.
NB. Los bijgevoegd op 407a: na het passeren van deze akte, bleek Claasje
Visscher, onder de naam van Driesje Visscher, nog ƒ400 te hebben geleend
e
als kinderbewijs voor de kinderen uit haar 1 huwelijk met Claas Meiboom,
waarvan schuldeiser op de hoogte is gesteld; deze heeft de akte niet laten
aanpassen.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 407v t/m het einde zijn blanco.
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