inv. nr

akte nr.

datum

notaris

12-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

1
soort akte

I-569
870
Openbare verkoop

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 219

comparanten

naam

samenvatting

Sande, Gerhard van der
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Bovenproveniershuis
naam
Nipkens, Jan
functie
Bieder
beroep/woonpl.
Omroeper te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart zijn huis in de Buitennieuwstraat openbaar te willen
verkopen; de voorwaarden daartoe zijn in de akte vermeld.
Bij de inzet biedt Jan Nipkens een bedrag van ƒ160.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

12-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

2
soort akte

I-569
871
Openbare verkoop

onr. goed
locatie

1. Huis en where
Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 225
2. een tuin met tuinhuisje
Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

comparanten

naam

samenvatting

Schwieterings, Regina Engel
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis
naam
Helderman, Hendrik
functie
Bieder
beroep/woonpl.
Molenmaker te Kampen
bijzonderheden
naam
Hoek, Berend Noach
functie
Bieder
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparante verklaart haar huis en tuin openbaar te willen verkopen; de
voorwaarden staan vermeld in de akte.
Hoogste bieders: Hendrik Helderman en Berend Noach Hoek.

inv. nr
3
soort akte

akte nr.

I-569
872
verklaring

datum

notaris

13-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

Dieprink, Hendrik
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Soldaat Nationale Militie te Zwolle
bijzonderheden
naam
Belderman, Willem
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Raalte
bijzonderheden
Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem Belderman een bedrag
van ƒ245.
NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

4
soort akte

I-569
874
14-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 285

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Seijffardt, Julius Ludwig Wilhelm
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Rentmeester der Ev. Luth. Gemeente te Kampen
bijzonderheden
Namens de Kerkenraad
naam
Jong, Cornelis de
functie
Koper
beroep/woonpl.
Bakker te Kampen
bijzonderheden
Namens de Kerkenraad, verklaart comparant verkocht te hebben aan Cornelis
de Jong een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ600.

inv. nr

akte nr.

datum

5
soort akte

I-569
875
14-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

praam

comparanten

naam

samenvatting

notaris

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Korporaal, Jan
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schipper te Zwartsluis
bijzonderheden
naam
Wetering, Eimbert van de
functie
Koper
beroep/woonpl.
Tapper te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Eimbert van de Wetering zijn

praam met toebehoren voor een bedrag van ƒ150.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

15-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

6
soort akte

I-569
876
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 22

comparanten

naam

samenvatting

Backer, Paulus
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
naam
Backer, Teunis Helmich
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Amsterdam
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Teunis Helmich Backer een bedrag
van ƒ850 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

inv. nr

akte nr.

datum

7
soort akte

I-569
878
19-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en erf
Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 211

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Blijenberg, Steven Elbert
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Daghuurder te Kampen
bijzonderheden
naam
Napel, Evert ten
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert ten Napel zijn huis in de
Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ150.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

8
soort akte

I-569
879
Openbare verkoop

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 219

comparanten

samenvatting

naam

Sande, Gerhard van
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Wonend in het Proveniershuis
naam
Nipkens, Jan
functie
Bieder
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant wil overgaan tot de finale verkoop van zijn huis. Jan Nipkens heeft
ƒ160 geboden, maar op grond van artikel 15 van de voorwaarden weigert
verkoper voor dit bod zijn huis te verkopen.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

9
soort akte

I-569
880
Openbare verkoop

onr. goed
locatie

1. Huis en where
Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 225
2. tuin met tuinhuisje
Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

comparanten

naam

samenvatting

Schwieterings, Regina Engel
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis
Comparante wil overgaan tot de finale verkoop van haar huis in de Venestraat
en haar tuin.
Egbert van Dijk biedt voor het huis ƒ500 en Hendrik Fidder voor de tuin ƒ590.
Verkoopster bedankt de bieders.

inv. nr

akte nr.

10
soort akte

I-569
881
Openbare verpachting

onr. goed
locatie

Erf
Kamperveen, op de heuvels

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

Jans, Aaltje
functie
Opdrachtgeefster
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Gerrit Dirks ten Hove
Comparante wil haar erf in Kamperveen perceelsgewijs verpachten voor een
periode van twee jaar. De voorwaarden staan vermeld in de akte.
Namen van de pachters:
Jacob Gerrits ten Hove, Peter Aalts van der Snee, Jacob Kooijman, Willem
Gerrits ten Hove, Brand Aalts van der Snee, Aart Abrahams, Jan Hendrik
Niland, Hermen Gerrits van Dijk, Steven Elberts Blijenberg, Wilem Rens, Gerrit
Brands, Evert Pallandt, Hendrik Jan van Nunspeet, Abraham Jans

Brokkelkamp, Dirk Roskam en Wiechert Wolters.
Totale opbrengst ƒ411, 35.
NB. namen van de borgen staan in de akte; opdrachtgeefster kan niet tekenen
wegens zwakte.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

20-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

11
soort akte

I-569
883
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 179

comparanten

naam

samenvatting

Neuring, Lubbertus
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Trijpwever te Kampen
bijzonderheden
naam
Kloeke, Janina
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Ogelwight, Hendrik - junior
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Amsterdam
bijzonderheden
Wonende op de Leidsegracht nummer 7
Comparanten hebben al in een eerder stadium verklaard schuldig te zijn aan
Hendrik Ogelwight jr een bedrag van ƒ600; nu stellen zij als onderpand hun
eigen huis in de Bovennieuwstraat.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

26-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

12
soort akte

I-569
886
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Buitennieuwstraat wijk 3 nummer 98

comparanten

naam

naam

naam

Naam

Vossebeld, Fenne
functie
beroep/woonpl.
bijzonderheden
School, Albert
functie
beroep/woonpl.
bijzonderheden
School, Hermanus
functie
beroep/woonpl.
bijzonderheden
School, Margien
Functie

Schuldenares
Kampen
Weduwe van Hendrik School
Erfgenaam
Veehouder te Kampen

Erfgenaam
Veehouder te Kampen

Erfgename

samenvatting

Beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Naam
Nieuwenburg, Machiel
Functie
Schuldeiser
Beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Naam
Bijnema, Jacobus
Functie
Raadsman (van schuldeiser)
Beroep/woonpl.
Niet vermeld
bijzonderheden
Aangesteld door de rechtbank
Comparanten, erfgenamen van Hendrik School, verklaren schuldig te zijn aan
Machiel Nieuwenburg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat, waarvoor zij een
(brand)verzekering moeten afsluiten.

inv. nr

akte nr.

datum

13
soort akte

I-569
887
29-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Tuin met tuinhuisje
Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Schwieterings, Regina Engel
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis
naam
Deetman, Willem
functie
Koper
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Deetman een tuin in de
Panjansteeg voor een bedrag van ƒ500.

inv. nr

akte nr.

datum

14
soort akte

I-569
888
29-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where met stal
Kampen, Breedesteeg, wijk 2 nummer 314

comparanten

naam

naam

naam

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Hoesbergen, Johannis
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Trijpwever te Kampen
bijzonderheden
Telder, Antonia
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van verkoper
Winsum, Henricus van

samenvatting

functie
Koper
beroep/woonpl.
Klompenmaker te Kampen
bijzonderheden
Naam
Beverwijk, Hendrik
Functie
Voogd
Beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Over Petronella van Beverwijk
Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henricus van Winsum hun
huis in de Breedesteeg voor een bedrag van ƒ300, waarvan een deel wordt
gebruikt om een schuld af te lossen aan Petronella van Beverwijk.

inv. nr

akte nr.

datum

15
soort akte

I-569
889
29-01-1818
Openbare verkoop (roerende goederen)

onr. goed
locatie

n.v.t.

notaris
Mr G. J. van Wijhe

naam

samenvatting

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van
functie
Opdrachtgever
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Opdrachtgever laat hakhout van diverse percelen openbaar verkopen; de
voorwaarden staan in de akte vermeld.
Namen van de kopers en borgen in de akte.

inv. nr

akte nr.

datum

16
soort akte

I-569
890
31-01-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where met hof
Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer ..

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Wiechers, Jacob
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Oostenrijk, Johannis Christoffel
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Dolheim, Mathias
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Niet vermeld
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannis Christoffel Oostenrijk
zijn huis in de Venestraat voor een bedrag van ƒ300; er rust nog een
verplichting op dit perceel ten behoeve van Mathias Dolheim tegen 5 procent
per jaar.

inv. nr

akte nr.

17
soort akte

I-569
891
Beëindiging huurcontract

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

31-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

Gluijsteen, Casparus Antonie
functie
Opdrachtgever
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Henning, H. D.
functie
Huurder
beroep/woonpl.
Deurwaarder te Kampen
bijzonderheden
Buitennieuwstraat wijk 3 nummer 207
Opdrachtgever heeft de notaris verzocht zich naar het huis van H. D. Henning
te begeven om deze mede te delen dat hij het door hem bewoonde huis per 1
augustus moet verlaten. Bij afwezigheid van de huurder, wordt de boodschap
aangenomen door zijn werkvrouw.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

18
soort akte

I-569
892
05-02-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 26

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Werners, Margrietta
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Koopvrouw te Kampen
bijzonderheden
naam
Scholts, Hermanus Jansen
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Steenhuijsen, Willem van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden
Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hermanus Jansen Scholts haar
huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ650; het grootste deel
hiervan moet worden gebruikt als aflossing aan Willem van Steenhuijsen,
tegen 5 procent per jaar.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

19
soort akte

I-569
895
huwelijkscontract

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Mollinger, Franciscus Frederikus
functie
Contractant
beroep/woonpl.
2e luitenant dragonders te Zaltbommel
bijzonderheden
naam
Hellenberg, Dorothea Maria Paulina van
functie
Contractante
beroep/woonpl.
Tiel
bijzonderheden
Logerend bij Franz Rudolph Mollinger
Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te
treden en wel in gemeenschap van goederen; bij overlijden zonder dat er
kinderen zijn, erft de langstlevende de bezittingen, maar bij hertrouwen moet
een deel daarvan uitgekeerd worden aan de wettige erfgenamen.

inv. nr

akte nr.

20
soort akte

I-569
896
verklaring

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

18-02-1818

datum

notaris

23-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

Buijert, Fredrik
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
naam
Nijlant, Jan Alberts
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
naam
Schilder, Berend Roelofs
functie
Huurder
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
Comparant verklaart dat Berend Roelofs Schilder de huur van het stuk land in
Kamperveen, ƒ50 per jaar, gedurende 4 jaar zal afdragen aan Jan Alberts
Nijlant als afbetaling van een schuld van ƒ200 die comparant bij hem had.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

28-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

21
soort akte

I-569
898
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where met grutterij
Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 131

comparanten

samenvatting

naam

Nijhuis, Roelof
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Koopman/grutter te Kampen
bijzonderheden
naam
Braam, Fennechien van
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Gerhardt, Jan Jacob
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Rentenier te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn Jan Jacob Gerhardt een bedrag van
ƒ1100 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun woonhuis met grutterij in de Buitennieuwstraat, waar
nog een verplichting op rust ten behoeve van Abraham Gerber.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

22
soort akte

I-569
899
04-03-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Hofland
Brunnepe, Noordweg, tussen Harm Lubberts en de Noordweg

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Naberman, Lubbert
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Arbeider te Brunnepe
bijzonderheden
naam
Leuven, Jan Adrianus van
functie
Koper
beroep/woonpl.
Meester kleermaker te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Adrianus van Leuven een
stuk hofland in Brunnepe voor een bedrag van ƒ200, dat tegen 5 procent per
jaar gevestigd blijft op het perceel.
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

16-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

23
soort akte

I-569
903
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Erf
Kamperveen, op de heuvels, van de IJsseldijk tot aan de Gelderse Gracht

comparanten

naam

Jans, Aaltje
functie
beroep/woonpl.
bijzonderheden

Schuldenares
Landbouwster te Kampen
Weduwe van Gerrit Dirks ten Hove

naam

samenvatting

Hove, Gerrit Gerrits ten
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Sleper te Kampen
bijzonderheden
naam
Hove, Willem Gerrits ten
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Sleper te Kampen
bijzonderheden
Naam
Hove, Jacob Gerrits ten
Functie
Schuldenaar
Beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzonderheden
Naam
Jong, Isaac Abrahams de - en Zoon
Functie
Schuldeiser
Beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Isaac Abrahams de Jong en Zoon
een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun erf in Kamperveen waar nog verplichtingen op rusten
ten behoeve van Petrus Eekmars uit Zwolle, Jan Schallenberg, Karel Kok en
Jacob Wolf.
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

24
soort akte

I-569
905
19-03-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Een stuk groenland genaamd het Meeuwenland
Zalk, in het buitenbroek over de Bredeweg, tussen Schlosser en Kooijman

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Brink, Willempje Derks
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Zalk
bijzonderheden
Weduwe van Arend Jans van Straten
naam
Straten, Dirk Arents van
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Landman te Zalk
bijzonderheden
naam
Boer, Jan Jans
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Landman te Zalk
bijzonderheden
Naam
Hoek, Arend Teunis van de
Functie
Koper
Beroep/woonpl.
Landman te Zalk
bijzonderheden
Naam
Arends, Aaltien
Functie
Koopster
Beroep/woonpl.
Zalk
bijzonderheden
Echtgenote van koper
Comparanten, erfgenamen van Arend Jans van Straten, verklaren verkocht te
hebben aan Arend Teunis van de Hoek en diens echtgenote een stuk
groenland in Zalk voor een bedrag van ƒ500, waarvan een groot deel gebruikt
zal worden om een lening af te betalen aan A. V. van Raasfelt.

NB. Jan Jans Boer en verkoopster verklaren niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

25
soort akte

I-569
906
verklaring

onr. goed
locatie

Erf
Kamperveen

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

24-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

Dokter, Derk
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Zalk
bijzonderheden
naam
Proeme, Dries
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Landman te Oldenbroek
bijzonderheden
naam
Russenberg, Frank
functie
Huurder
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
Comparant verklaart dat Frank Russenberg gedurende twee jaar de huur van
zijn erf zal moeten betalen aan Dries Proeme, omdat comparant de ƒ200 wil
terug betalen die hij van Proeme heeft geleend zonder enig bewijs.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

26-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

26
soort akte

I-569
907
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

1. huis en where
Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 171
2. huis en where
Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256

comparanten

naam

samenvatting

Rietberg, Johannis
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Tapper te Kampen
bijzonderheden
naam
Tonneboeijer, Jacob
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Wijnkoper te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Tonneboeijer een bedrag van
ƒ134 tegen 5 procent per jaar wegens geleverde dranken.
Als onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog verplichtingen
rusten ten behoeve van Jan Scheffer, Peter Beijer en de erven van de weduwe
B. Lankhorst.

inv. nr

akte nr.

datum

27
soort akte

I-569
908
27-03-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Een hof met tuinhuisje
Brunnepe, Pannekoekendijk

comparanten

naam

samenvatting

akte nr.

datum

notaris

03-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

28
soort akte

I-569
910
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 152

comparanten

naam

Pastoor, Catharina
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Koopvrouw te Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Arend Jan van der Steeg
naam
Pastoor, Hendrik
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Trekschipper op Zwolle te Kampen
bijzonderheden
Wonend Oudestraat wijk 3 nummer 72
Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Pastoor een bedrag van
ƒ500 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt haar huis in de Broederstraat, waarop nog een
verplichting rust ten behoeve van de weduwe van Warner Wieling.

inv. nr
29
soort akte

Mr G. J. van Wijhe

Assen, Herman van
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Meester touwslager te Kampen
bijzonderheden
naam
Assen, Jansje van
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Hermen Cornelis Berghuis
naam
Veen, Jan van der
functie
Koper
beroep/woonpl.
Veerschipper op A’dam te Kampen
bijzonderheden
Comparanten, erfgenamen van Jan van Assen, verklaren verkocht te hebben
aan Jan van der Veen een hof in Brunnepe voor een bedrag van ƒ250.

inv. nr

samenvatting

notaris

akte nr.

I-569
911
schuldbekentenis

datum

notaris

06-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

onr. goed
locatie

Stukken land
Kamperveen, van de Leidijk tot aan de Gelderse Gracht, tussen van Rechteren
en de Geestelijkheid van Kampen

comparanten

naam

samenvatting

Nilant, Jan Albert
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
naam
Teunis, Aaltje
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Landbouwster te Kamperveen
bijzonderheden
Weduwe van Gerrit Jan Evink
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aaltje Teunis een bedrag van ƒ900
tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn land in Kamperveen.
NB. schuldeiseres kan wegens ouderdom niet tekenen.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

30
soort akte

I-569
912
09-04-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

1. Een pakhuis
Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 335
2. een pakhuisje met paardenstal
Kampen, naast de Lampetpoort, wijk 2 nummer 77

comparanten

naam

samenvatting

Mr. G. J. van Wijhe

Lankhorst, Gerrit Jan
functie
Gevolmachtigde
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Daverveld, Johannes Costerus van
functie
Volmachtgever
beroep/woonpl.
Gepensioneerd kapitein-luitenant ter zee te
bijzonderheden
Vorden
naam
Bondam, Pieter
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Pieter
Bondam twee pakhuizen voor een bedrag van ƒ325.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

14-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

31
soort akte

I-569
915
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 199

comparanten

naam

Best, Jan Matheus

samenvatting

functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Veehouder te Kampen
bijzonderheden
naam
Nieuwenburg, Machiel
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman/fabrikant te Kampen
bijzonderheden
naam
Gerhardt, Jan Jacob
functie
Raadsman (van schuldeiser)
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Machiel Nieuwenburg een bedrag van
ƒ200 tegen 5 procent per jaar wegens onbetaalde kooppenningen.
Als onderpand geldt zijn huis in de Venestraat.

inv. nr

akte nr.

datum

32
soort akte

I-569
916
14-04-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 280

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Groskamp, Geertruij Maria
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Johannis Hendrikus Christianus
Volkerink
naam
Groskamp, Gerhardus
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schoenmaker te Amsterdam
bijzonderheden
naam
Groskamp, Johanna Antonia
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Schoonmaakster te Kampen
bijzonderheden
naam
Davids, Jan
Functie
Koper
Beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzondereheden
Comparanten, erfgenamen van Mattheus Groskamp, verklaren verkocht te
hebben aan Jan Davids een huis in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ75.
NB. koper en echtgenoot van verkoopster verklaren niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

33
soort akte

I-569
917
14-04-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 288

notaris
Mr G. J. van Wijhe

comparanten

samenvatting

naam

Groskamp, Geertruij Maria
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Johannis Hendrikus Christianus
Volkerink
naam
Groskamp, Gerhardus
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schoenmaker te Amsterdam
bijzonderheden
naam
Groskamp, Johanna Antonia
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Schoonmaakster te Kampen
bijzonderheden
naam
Bartels, Jan
Functie
Koper
Beroep/woonpl.
Rentenier te Kampen
Bijzonderheden
Comparanten, erfgenamen van Mattheus Groskamp, verklaren verkocht te
hebben aan Jan Bartels een huis in de Groenestraat voor een bedrag van
ƒ125.
NB. echtgenoot van verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

34
soort akte

I-569
918
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

notaris

17-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

Dekker, Johannes
functie
Testateur
beroep/woonpl.
Timmerman te Kampen
bijzonderheden
Testateur verklaart legaten te schenken aan zijn bloedverwanten; als enige
erfgename noemt hij zijn echtgenote Aaltien van Riessen.

inv. nr

akte nr.

35
soort akte

I-569
919
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

datum

notaris

17-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

Riessen, Aaltien van
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Johannes Dekker
Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar naaste bloedverwanten;

Haar echtgenoot wordt haar erfgenaam, maar als haar moeder nog in leven is
heeft deze recht op haar legitieme portie.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

27-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

36
soort akte

I-569
920
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where met hof, berg en land
Brunnepe, nummer 75

comparanten

naam

samenvatting

Velthuis, Gerrit
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Veehouder te Brunnepe
bijzonderheden
naam
Berg, Johanna van den
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Brunnepe
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Kempen, Henricus Johannis van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman/fabrikant te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus Johannis van Kempen
een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe.
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

27-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

37
soort akte

I-569
921
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis met berg en schuur
Mastenbroek, hoek Bredesteeg

comparanten

naam

samenvatting

Post, Gerrit
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Mastenbroek
bijzonderheden
naam
Brands, Jan
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Veehouder te Kamperveen
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Brands een bedrag van ƒ1000
tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn huis in Mastenbroek.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

01-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

38
soort akte

I-569
923
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en hof
Brunnepe, wijk C nummer 34

comparanten

naam

samenvatting

Vink, Egbert
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Daghuurder te Brunnepe
bijzonderheden
naam
Napel, Jan ten
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Als voogd
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan ten Napel, voogd over Klaas de
Lange, een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn huis in Brunnepe.
NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

39
soort akte

I-569
924
01-05-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where met tuin
Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 58

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Engelenburg, mr Lucas
Functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Advocaat te Deventer
bijzonderheden
naam
Sluijs Kok, Jan van der
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van der Sluijs Kok een huis
op de Oudestraat met tuin in de Luthersesteeg voor een bedrag van ƒ4250.

inv. nr

akte nr.

datum

40
soort akte

I-569
925
04-05-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, hoek Schapensteeg wijk 4 nummer ..

comparanten

naam

Eunen, Janna van
functie
Verkoopster

notaris
Mr G. J. van Wijhe

samenvatting

beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Weduwe van ten Hove
naam
Romunde, Ricardus van
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Als lid financiêle commissie van rk-gemeente
Comparante verklaart verkocht te hebben aan Ricardus van Romunde een
huis in de Schapensteeg voor een bedrag van ƒ160.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

41
soort akte

I-569
926
07-05-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where met stal
Kampen, hoek Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 241

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Agtereik, Jan
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Wever te Kampen
bijzonderheden
naam
Burg, Jan Harms van de
functie
Koper
beroep/woonpl.
Veehouder te Kampen
bijzonderheden
naam
Diepen, Aleida van
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Harms van de Burg zijn huis
in de Speldenmakerssteeg voor een bedrag van ƒ650 dat grotendeels op het
perceel gevestigd blijft ten behoeve van Aleida van Diepen.
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

42
soort akte

I-569
927
08-05-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Pakhuis met strook grond
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Lampetsteeg, wijk 2 nummer 335

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Bondam, Peter
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Fabrikant te Kampen
bijzonderheden
naam
Buchner, Ernst Christiaan
functie
Koper
beroep/woonpl.
Arts te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ernst Christiaan Buchner een

pakhuis in Kampen voor een bedrag van ƒ600; er moet een deugdelijke
scheiding worden gemaakt tussen het perceel en dat van de buren, tevens
moet koper toestaan dat de waterleiding van de buren over zijn grond loopt.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

14-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

43
soort akte

I-569
929
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huizen en wheren
Kampen, wijk 3 nummer 75 en 76, tussen Boeve en de Plantage

comparanten

naam

samenvatting

Tichler, mr Jacob
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Advocaat te Kampen
bijzonderheden
naam
Heimenberg, Maria Diederica van
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Laan, Mevr. van der
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Zb te Haarlem
bijzonderheden
Weduwe van Hermannus van Houten
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Hermannus van
Houten een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand gelden twee huizen in Kampen.

inv. nr

akte nr.

datum

44
soort akte

I-569
931
18-05-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where met duivenhok en kippenren
Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 150

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Brandenburg, Azuerus
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Timmermansbaas te Kampen
bijzonderheden
naam
Schwab, Pieter
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter Schwab zijn huis in de
Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ600; op het huis rust nog een
verplichting van ƒ200 ten behoeve van Reinier van Schootten, die door koper
wordt overgenomen.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

30-05-1818

Mr. G. J. van Wijhe

45
soort akte

I-569
935
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 78

comparanten

naam

samenvatting

Dieters, Harmannes
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Horlogemaker te Kampen
bijzonderheden
naam
Overweg, Johanna
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Alferink, Jan
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Alferink een bedrag van ƒ1100
tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.

inv. nr

akte nr.

datum

46
soort akte

I-569
936
06-06-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where genaamd de Dom van Keulen
Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 55

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Bruijn, Hendrik de
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Logementhouder te Kampen
bijzonderheden
naam
Ende, Jan van ‘t
functie
Koper
beroep/woonpl.
Zb te Wijhe
bijzonderheden
naam
Hoorn, Jan Ambrosius
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Rentenier te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van ’t Ende zijn huis in de
Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ2200; een groot deel hiervan dient tot
afbetaling van schulden aan Jan Ambrosius Hoorn.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

47
soort akte

I-569
938
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

11-06-1818

Dalfsen, Aaltje Willems van
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Veehoudster te Genemuiden
bijzonderheden
Echtgenote van Hendrik Dirk van Dijk
Testatrice verklaart het vruchtgebruik van enkele landerijen en vaste
goederen aan haar echtgenoot te legateren, het eigendom aan de kinderen van
Klaas Noordstra; bij hertrouwen zal hij, echtgenoot, een bedrag aan die
kinderen moeten uitkeren. Verder zijn er legaten voor Willem Noordstra, het
kind van Aaltje Noordstra en Klaas Noordstra. Als erfgenaam noemt zij Klaas
Noordstra.
NB. details in de akte.

inv. nr

akte nr.

datum

48
soort akte

I-569
939
12-06-1818
Transport van een schuldvordering

onr. goed
locatie

Niet vermeld

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Scheffer, Jan
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schoenmakersbaas te Kampen
bijzonderheden
naam
Wilde, Willempje Cornelis de
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van verkoper
naam
Kempen, Henricus Johannis van
functie
Koper
beroep/woonpl.
Fabrikant/koopman te Kampen
bijzonderheden
Naam
Wilderdijk, Hendrik
Functie
Schuldenaar
Beroep/woonpl.
IJsselmuiden
bijzonderheden
En echtgenote Catharina Louisa Wolters
Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henricus Johannis van
Kempen een schuldvordering groot per resto ƒ250 tegen 5 procent ten laste
van Hendrik Wilderdijk en echtgenote.

inv. nr
49
soort akte

Mr G. J. van Wijhe

akte nr.

I-569
940
Intrekking volmacht

datum

notaris

12-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

Arons, Jannetje Joseph
functie
Volmachtgeefster
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
Bijzonderheden
naam
Waag, Meijer Wolf Benjamin
functie
Volmachtgever
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
naam
Koon, Eliaser Israel
functie
Gevolmachtigde
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren de volmacht die zij verleend hebben aan Eliaser Israel
Koon per heden te willen herroepen en intrekken.

inv. nr

akte nr.

50
soort akte

I-569
941
Intrekking volmacht

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

12-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

Arons, Jannetje Joseph
functie
Opdrachtgeefster
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
naam
Waag, Meijer Wolf Benjamin
functie
Opdrachtgever
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
naam
Koon, Eliaser Israel
functie
Gevolmachtigde
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Namens zijn opdrachtgevers, gaat de notaris naar het huis van Eliaser Israel
Koon om hem mede te delen dat de volmacht die opdrachtgevers hem eertijds
hadden verstrekt, wordt ingetrokken.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

16-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

51
soort akte

I-569
942
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where met kaarsenmakerij
Kampen, wijk 2 nummer 193

comparanten

naam

Berghuis Gtz, Jacobus

samenvatting

functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Schwartz, Hendrik Carel
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Carel Schwartz een bedrag
van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn huis met kaarsenmakerij in wijk 2, waarop nog
verplichtingen rusten ten behoeve van Jan Ambrosius Hoorn, ƒ500, Frederik
Romeijn, ƒ500 en Rutgert Klaas ten Hove voor ƒ120.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

20-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

52
soort akte

I-569
943
royement

onr. goed
locatie

Boerenwoning met akkerland
Kamperveen, v. d. IJssel tot de Gelderse gracht, tussen v.d.Veen en Teunis

comparanten

naam

samenvatting

Driesten, Gerhardus van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Gepensioneerd militair te Elburg
bijzonderheden
naam
Hengeveld, Alijda
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Elburg
bijzonderheden
Echtgenote van schuldeiser
naam
Dijk, Jannes Stoffers van
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Kamperveen
bijzonderheden
Naam
Derks, Aaltjen
Functie
Schuldenares
Beroep/woonpl.
Kamperveen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Jannes Sroffels van Dijk en
echtgenote, groot ƒ2500 en gevestigd op hun land en woning te Kamperveen.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

22-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

53
soort akte

I-569
946
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Hofstede, woning met land
Kamperveen, op de Zande tussen Klaas van der Veen en Jan Teunis

comparanten

naam

Dijk, Jannes Stoffers van
functie
Schuldenaar

samenvatting

beroep/woonpl.
Bouwman te Kamperveen
bijzonderheden
naam
Derks, Aaltjen
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kamperveen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Rietberg, Zeger Jan Hendrik
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Ontvanger der belastingen te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Zeger Jan Hendrik Rietberg een
bedrag van ƒ3000 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun hofstede in Kamperveen.

inv. nr

akte nr.

datum

54
soort akte

I-569
948
01-07-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 85

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Bruin, Hendrik
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Trijpwever te Kampen
bijzonderheden
naam
Hommering, Cornelia
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van verkoper
naam
Kalf, Salomon Nathan
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Salomon Nathan Kalf hun huis
op de Burgwal voor een bedrag van ƒ340; hiermee wordt tevens een
lening afgelost ten behoeve van Paulus de Vries.
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

09-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

55
soort akte

I-569
951
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 19

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Advocaat te Kampen
bijzonderheden

naam

samenvatting

Heimenberg, Maria Diederica
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Laan, … van der
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Zb te Haarlem
bijzonderheden
Weduwe van Hermannes van Houten
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Houten een
bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal.

inv. nr

akte nr.

datum

56
soort akte

I-569
952
09-07-1818
Transport van een schuldvordering

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Jager, Johannes
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Ziekenvader militair hospitaal te Kampen
bijzonderheden
naam
Hoek, Berend Noach
functie
Koper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Dijk,Paulus van
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kampen
Bijzonderheden
En echtgenote Margaretha Schreuder
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Noach Hoek een
schuldvordering ten laste van Paulus van Dijk en echtgenote, groot ƒ125 tegen
4 procent per jaar, indertijd gekocht van Hendrik Meulenkamp.

inv. nr

akte nr.

57
soort akte

I-569
954
borgstelling

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

naam

datum

notaris

13-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Vegt, Oosten van der
functie
Borg
beroep/woonpl.
Bouwman te IJsselmuiden
bijzonderheden
Dieren, Gerrit Jan van
functie
Borg
beroep/woonpl.
Bouwman te IJsselmuiden

bijzonderheden
Doorn, Egbert
functie
Begunstigde
beroep/woonpl.
Landman te Genemuiden
bijzonderheden
Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Egbert Doorn voor een
bedrag van ƒ210 en een periode van drie jaar, als garantie voor de betaling van
de belasting op turf.
naam

samenvatting

inv. nr

akte nr.

58
soort akte

I-569
955
verklaring

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

13-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Weerd, Jan Lubbers van der
functie
Erfgenaam
beroep/woonpl.
Landman op het Kampereiland
bijzonderheden
Naam
Weerd, Hendrik Lubberts van der
functie
Erfgenaam
beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Weerd, Hilligje Lubbers van der
functie
Erfgename
beroep/woonpl.
IJsselmuiden
bijzonderheden
Echtgenote van Peter van der Kamp
Naam
Weerd, Jantje Lubbers van der
Functie
Erfgename
Beroep/woonpl.
Kampereiland
bijzonderheden
Echtgenote van Zwier Jans
Naam
Weerd, Aaltje Lubbers van der
Functie
Erfgename
Beroep/woonp[l.
Kampereiland
bijzonderheden
Echtgenote van Jacob Gerrits ten Hove
Naam
Weerd, Maria Lubbers van der
Functie
Erfgename
Beroep/woonpl.
Kamperveen
bijzonderheden
Echtgenote van Wiechert Westera
Naam
Weerd, Trijntje Lubbers van der
Functie
Erfgename
Beroep/woonpl.
Kampereiland
bijzonderheden
Echtgenote van Gerrit de Groote
Naam
Weerd, Jan Lubbers van der
Functie
Voogd
Beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Over Lubbert Albers van der Weerd
Naam
Zonnenberg, Lubbert
Functie
Voogd
Beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Over Lubbert Albers van der Weerd
Comparanten, erfgenamen van Lubbert Jans van der Weerd, verklaren ieder

van hun moeder Jacobje Hendrik Oldenbroek ontvangen te hebben hun
vaderlijk erfdeel, een bedrag van ƒ337.

inv. nr

akte nr.

59
soort akte

I-569
956
royement

onr. goed
locatie

Huis, erf en where
Kampen, wijk 4 nummer 117

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

14-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Roozendaal, Willem
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Schipper te Kampen
bijzonderheden
naam
Bruinier, Pieter Mathijs
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Molenmaker te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Mathijs Bruinier, groot ƒ286 en
gevestigd op diens huis in Kampen.

inv. nr

akte nr.

datum

60
soort akte

I-569
957
14-07-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where genaamd het Eenhoorn
Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 117

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Romunde, Ricardus van
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Koopman/raadslid te Kampen
bijzonderheden
Als regent van het H. Geesten Gasthuis
naam
Rambonnet, mr François
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Advocaat te Kampen
bijzonderheden
Als regent
naam
Bruinier, Pieter
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Timmerman te Kampen
bijzonderheden
Naam
Ruiter, Berend de
Functie
Koper
Beroep-/woonpl.
Schipper te Kampen
Bijzonderheden
Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Berend de Ruiter 3 aandelen
in een huis op de Burgwal, afkomstig van Matthijs Coetze, voor een bedrag
van ƒ468, betaalbaar in termijnen zonder rente.

inv. nr

akte nr.

61
soort akte

I-569
958
borgstelling

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

notaris

16-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Leembroek, Berend
functie
Borg
beroep/woonpl.
Timmermansbaas te Kampen
bijzonderheden
Naam
Doorn, Jan
Functie
Borg
Beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Doorn, Egbert
functie
Begunstigde
beroep/woonpl.
Landman te Genemuiden
bijzonderheden
Comparanten verklaren borg te staan voor Egbert Doorn voor een bedrag van
ƒ130, als garantie voor de betaling van de verschuldigde belasting over een
partij gestoken turf, waar geen toestemming voor was gegeven.

inv. nr

akte nr.

62
soort akte

I-569
959
borgstelling

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

datum

be

16-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Last, Riekent
functie
Borg
beroep/woonpl.
Turfmaker te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Ridderinkhof Johannis Barendszoon
functie
Borg
beroep/woonpl.
Kastelein te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Hollander, Tijmen
functie
Begunstigde
beroep/woonpl.
Veenbaas te IJsselmuiden
bijzonderheden
Comparanten verklaren borg te staan voor Tijmen Hollander voor een bedrag
van ƒ120, als garantie voor de betaling van de belasting op een partij turf die
deze heeft gestoken zonder toestemming.

inv. nr

akte nr.

63
soort akte

I-569
961
verklaring

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

20-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Nijenhuis, Hendrik Jan
functie
Remplaçant
beroep/woonpl.
Korporaal te Kampen
bijzonderheden
naam
Oland, Jan Hendrik
functie
Dienstplichtige
beroep/woonpl.
Landman te Haaksbergen
bijzonderheden
Comparant verklaart ontvangen te hebben van Jan Hendrik Oland een bedrag
van ƒ41 als vergoeding voor het overnemen van diens dienstplicht.

inv. nr

akte nr.

64
soort akte

I-569
964
borgstelling

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

naam

datum

notaris

27-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

Knol, Jan
functie
Borg
beroep/woonpl.
Landman op het Kampereiland
bijzonderheden
Bruggen, Hermen van
functie
Borg
beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden

naam

samenvatting

Steege, Lambert Dirks van der
functie
Begunstigde
beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden
Comparanten verklaren borg te staan voor Lambert Dirks van der Steege voor
een bedrag van ƒ200 gedurende drie jaar, als garantie voor de betaling van de
belasting op turf.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

07-08-1818

Mr G. J. Van Wijhe

65
soort akte

I-569
965
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 351

comparanten

samenvatting

naam

Assen, Harmen van
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Touwslager te Kampen
bijzonderheden
naam
Schallenberg, Jacoba
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Assen, Gerrit Jan van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Touwslager te Kampen
bijzonderheden
Broer van schuldenaar
Naam
Broese, Joachim Adolf
Functie
Administrateur
Beroep/woonpl.
Kampen
Bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jan van Assen een bedrag
van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar, hun aandeel in de onverdeelde ouderlijke
boedel.
Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

07-08-1818

Mr G. J. Van Wijhe

66
soort akte

I-569
966
schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Oudestraat, wijk .. nummer .., tussen Schwartz en Witteveen

comparanten

naam

samenvatting

Berghuis, Hermen Cornelis
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Assen, Jansje van
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van schuldenaar
naam
Assen, Gerrit Jan van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Touwslager de Kampen
bijzonderheden
Broer van schuldenares
naam
Broese, Joachim Adolf
Functie
Administrateur
Beroep/woonpl.
Kampen
Bijzonderheden
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jan van Assen een bedrag
van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar, het aandeel in de ouderlijke, onverdeelde
boedel.
Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.

inv. nr

akte nr.

67
soort akte

I-569
968
royement

onr. goed
locatie

Niet vermeld

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

10-08-1818

Mr G. J. Van Wijhe

Rhee, Theodorus van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Predikant te Staphorst
bijzonderheden
naam
Stuurman, Jan
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
En echtgenote
Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Stuurman, groot ƒ1499 en
gevestigd op een whare op de IJsselmuider Noord.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

11-08-1818

Mr G. J. Van Wijhe

68
soort akte

I-569
970
Royement

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Vloeddijk, tussen Ridder en Koopman, t.o. de Nieuwe Markt

comparanten

naam

samenvatting

Berghuis, Dirk
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Eigenaar te Kampen
Bijzonderheden
naam
Deursen, Johannes van
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
naam
Meilij, Hermina
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes van Deursen en echtgenote,
groot ƒ700 en gevestigd op een huis aan de Vloeddijk.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

14-08-1818

Mr G. J. Van Wijhe

69
soort akte

I-569
971
royement

onr. goed

Huis, erf en where genaamd de Toelast

locatie

Kampen, t.o. het stadhuis

comparanten

naam

samenvatting

Oostenrijk, Jan Christoffel
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Oostenrijk, Mathea Cornelia
functie
Schuldeiseres
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Frederik Fels
naam
Dijk, Jan van
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
En echtgenote Johanna Bronkorst
Comparanten, erfgenamen van hun moeder Johanna Geertruid Beekman,
weduwe van Mattheas Oostenrijk, verklaren toestemming te geven tot het
opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan van Dijk en
echtgenote, groot ƒ3000 en gevestigd op een huis in Kampen.

inv. nr

akte nr.

datum

70
soort akte

I-569
972
19-08-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 346

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Vries, Paulus de
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schipper te Kampen
bijzonderheden
naam
Schaddenhorst, Hendrikus
functie
Koper
beroep/woonpl.
Smid te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrikus Schaddenhorst een
huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ160.

inv. nr

akte nr.

datum

71
soort akte

I-569
977
03-09-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 351

comparanten

naam

naam

Tikkel, Jan
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
Dollekamp, Hendrik

notaris
Mr G. J. van Wijhe

samenvatting

functie
Koper
beroep/woonpl.
Schipper te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp een huis in de
Geerstraat voor een bedrag van ƒ74.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

04-09-1818

Mr G. J. van Wijhe

72
soort akte

I-569
978
royement

onr. goed
locatie

1. groenland
Mastenbroek, Lammigjes Slag aan de Rijkssteeg
2. twee morgen land
Mastenbroek, Marcelis Slag, aan de Groensteeg

comparanten

naam

samenvatting

Doorenweerd, Bartholomeus
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Rk pastoor te Kampen
bijzonderheden
naam
Meurer, Peter
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Veehouder te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Peter Meurer, groot ƒ500 en gevestigd
op diverse stukken land.

inv. nr

akte nr.

datum

73
soort akte

I-569
982
10-09-1818
Transport van een schuldvordering

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Hollander, Lambert
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Veenboer te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Doorenweerd, Bartholomeus
functie
Koper
beroep/woonpl.
Rk pastoor te Kampen
bijzonderheden
naam
Jacobs, Aaltjen
functie
Schuldenares
beroep/woonpl.
Kasteleinse te IJsselmuiden
bijzonderheden
Weduwe van Johannis Dolfelaar
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Bartholomeus Doorenweerd een
schuldvordering groot ƒ700 ten laste van Aaltjen Jacobs.

inv. nr

akte nr.

datum

74
soort akte

I-569
990
2e-09-1818
Transport van een schuldvordering

onr. goed
locatie

Niet vermeld

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. j. van Wijhe

Groskamp, Hendrik
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Rentenier/raadslid te Kampen
bijzonderheden
naam
Rietberg, Zeger Jan Hendrik
functie
Koper
beroep/woonpl.
Ontvanger der belastingen te Kampen
bijzonderheden
naam
Zomer, Jan
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kastelein te Zwartsluis
bijzonderheden
En echtgenote Johanna Margaretha Nijman
Comparant, erfgenaam van zijn moeder Asselina ter Poorten weduwe
Groskamp, verklaart verkocht te hebben aan Zeger Jan Hendrik Rietberg een
schuldvordering groot ƒ2000, ten laste van Jan Zomer en echtgenote.

inv. nr

akte nr.

75
soort akte

I-569
991
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

notaris

datum

notaris

26-09-1818

Mr G. J. van Wijhe

Moesbergen, Anna
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Gerhard van Sande
Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar universele erfgenaam te
benoemen.
NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

76
soort akte

I-569
992
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

datum

notaris

26-09-1818

Mr G. J. van Wijhe

comparanten

samenvatting

naam

Sande, Gerhardus van
functie
Testateur
beroep/woonpl.
Zb te Kampen
bijzonderheden
Wonend in het Bovenproveniershuis
Testateur verklaart een legaat te schenken aan de echtgenote van Jacob
Berghuis, dochter van Willem Eekmars. Tot enige erfgename benoemt hij zijn
echtgenote.

inv. nr

akte nr.

77
soort akte

I-569
993
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

28-09-1818

Mr G. J. van Wijhe

Dalfsen, Aaltjen Willems van
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Veehoudster te Genemuiden
bijzonderheden
Echtgenote van Hendrik Dirk van Dijk
Testatrice verklaart het vruchtgebruik van diverse stukken land en haar huis
aan haar echtgenoot te vermaken; het eigendom aan Klaas en Willem
Noordstra, Herman Beuting en de kinderen van Klaas Noordstra. Mocht haar
echtgenoot hertrouwen, dan vervalt een deel van het vruchtgebruik en moet
hij een bedrag van ƒ400 betalen voor het huis.
Er zijn legaten voor haar echtgenoot, haar zuster Hendrina Willemsen van
Dalfsen en het kind van Aaltjen Noordstra.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

29-10-1818

Mr G. J. van Wijhe

78
soort akte

I-569
998
royement

onr. goed
locatie

Erve Keulvoet
Kampen, tussen de eigendommen van de stad en die van Mevr. van Ittersum

comparanten

naam

samenvatting

Voerman, Jan
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzonderheden
naam
Voerman, Gerrit
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving, groot ƒ500 en gevestigd op de helft van het erf
Keulvoet, ten laste van Gerrit Voerman.
NB. comparant meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

79
soort akte

I-569
999
30-10-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis, hof en where
Kampen, hoek Morrensteeg, wijk 2 nummer 256

comparanten

naam

samenvatting

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Rietberg, Johannis
Functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Timmerman te Kampen
bijzonderheden
naam
Wilde, Femmigje de
functie
Verkoopster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van verkoper
naam
Dollekamp, Hendrik
functie
Koper
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
Naam
Constant, Maria
Functie
Koopster
Beroep/woonpl.
Kampen
Bijzonderheden
Echtgenote van koper
Naam
Escher, David George
Functie
Gevolmachtigde
Beroep/woonpl.
Niet vermeld
bijzonderheden
Namens Aegidius Lankhorst en echtgenote
Naam
Beijer, Peter
Functie
Schuldeiser
Beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp en
echtgenote hun huis op de hoek van de Morrensteeg voor een bedrag van
ƒ1260; kopers nemen de hypotheken van verkopers over.
NB. details in de akte.

inv. nr

akte nr.

datum

80
soort akte

I-569
1000
05-11-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Praamschuit
n.v.t.

comparanten

naam

naam

notaris
Mr G. J. van Wijhe

Dollekamp, Hendrik
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
Reumer, Peter
functie
Koper
beroep/woonpl.
Brugwachter te Kampen

samenvatting

bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Reumer zijn praamschuit
met alle toebehoren voor een bedrag van ƒ150.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

81
soort akte

I-569
1001
05-11-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 27

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Figge, Johannes Christoffel
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Schipper te Kampen
bijzonderheden
naam
Vos, Wolter
functie
Koper
beroep/woonpl.
Mandenmaker te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wolter Vos een huis Achter de
nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ300. Met dit bedrag zal koper een schuld
van verkoper aflossen ten behoeve van Christina van Doorn.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

82
soort akte

I-569
1002
07-11-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Een akker
Niet vermeld, tussen koper, van der Woude en Huijer en Fricke

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Hofsteede, Arend
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Landman te IJsselmuiden
bijzonderheden
naam
Kuijlman, Jannes
functie
Gevolmachtigde
beroep/woonpl.
Niet vermeld
bijzonderheden
naam
Weijland, Berendina Anna
functie
Volmachtgeefster
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Weduwe van Dirk van Grafhorst
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jannes Kuijlman,
gevolmachtigde van Berendina Anna Weijland, een akker voor een bedrag van
ƒ80; het houtgewas zal nog door verkoper gekapt worden.
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

07-11-1818

Mr G. J. van Wijhe

83
soort akte

I-569
1003
Schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 171

comparanten

naam

samenvatting

Rietberg, Johannes
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Timmerman te Kampen
bijzonderheden
naam
Kesselaar, Barnerdus
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Wijnkoper te Kampen
bijzonderheden
Fa. R. van Romunde en compagnie
naam
Romunde, Ricardus van
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Wijnkoper te Kampen
bijzonderheden
Fa. R. van Romunde en compagnie
Comparant verklaart schuldig te zijn aan de fa. Ricardus van Romunde en
Compagnie een bedrag van ƒ100 voor geleverde wijnen tegen 5 procent per
jaar.
Als onderpand geldt zijn huis in de Bovennieuwstraat, waarop nog
verplichtingen rusten ten behoeve van Jan Scheffer en Jacob Tonneboeijer.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

84
soort akte

I-569
1009
25-11-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where, genaamd het Wapen van Amsterdam, met hofland en stal
Kampen, Venestraat hoek Stadswal, wijk 1 nummer 234

comparanten

naam

samenvatting

85

Mr G. J. van Wijhe

Schoonhoven, Berend
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Eigenaar te Kampen
bijzonderheden
naam
Bouwhuis, Gerrit Lubbersen
functie
Koper
beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Lubbersen Bouwhuis een
huis in de Venestraat voor een bedrag van ƒ800, waarvan een gedeelte op het
perceel gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

I-569

1010

25-11-1818

Mr G, J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

onr. goed
locatie

Huis en where met hof en stal, het Wapen van Amsterdam
Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 234

comparanten

naam

samenvatting

Bouwhuis, Gerrit Lubbersen
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Landman te Kampen
bijzonderheden
Wonend in het Wapen van Amsterdam
naam
Schoonhoven, Jan Willem
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Voerman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Willem Schoonhoven een bedrag
van ƒ600 tegen 5 procent per jaar.
Als onderpand geldt zijn huis in de Venestraat, waarop nog een verplichting
rust ten behoeve van Berend Schoonhoven.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

26-11-1818

Mr G. J. van Wijhe

86
soort akte

I-569
1011
borgstelling

onr. goed
locatie

1. woonhuis comparant
Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 256
2. huizen en wheren
Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 352 en 133
3. huis en where
Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer 120

comparanten

naam

samenvatting

87

Dollekamp, Hendrik
functie
Borg
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
naam
Rietberg, Jannes
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
naam
Beijer, Peter
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jannes Rietberg voor diens
schuld aan Peter Beijer, groot ƒ360 en gevestigd op een huis op de Oudestraat
waarvan comparant inmiddels eigenaar is geworden.
Als onderpand stelt hij nu twee huizen in de Geerstraat en één in de
Papensteeg.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

I-569

1012

26-11-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

Klooster, Jan
functie
Testateur
beroep/woonpl.
Eigenaar te Grafhorst
bijzonderheden
Testateur verklaart zijn neef Reinier Durgelo tot zijn universele erfgenaam te
benoemen; het vruchtgebruik van zijn nalatenschap is bestemd voor zijn
echtgenote Maria Dorgelo, die er vrij over kan beschikken.
NB. testateur meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

88
soort akte

I-569
1013
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

26-11-1818

Mr G. J van Wijhe

Dorgelo, Maria
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Eigenares te Grafhorst
bijzonderheden
Echtgenote van Jan Klooster
Testatrice verklaart tot haar universele erfgenaam te benoemen haar neef
Reinier Dorgelo; mocht haar echtgenoot hertrouwen, dan zal haar neef slechts
ƒ50 uit haar nalatenschap ontvangen. Haar echtgenoot krijgt het levenslange
vruchtgebruik van de nalatenschap met vrij beschikkingsrecht.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

89
soort akte

I-569
1015
01-12-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Huis en where
Kampen, Buitennieuwstraat hoek Schapensteeg, wijk 4 nummer 221

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Napel, Evert ten
functie
Verkoper
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Buijert, Frerik Gerrits
functie
Koper
beroep/woonpl.
Arbeider te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frerik Gerrits Buijert een huis in
de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ220, dat deels op het perceel
gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

02-12-1818

Mr G. J. van Wijhe

90
soort akte

I-569
1017
royement

onr. goed
locatie

Huis en where met stallen
Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 171

comparanten

naam

samenvatting

Beijer, Peter
functie
Schuldeiser
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Rietberg, Johannes
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Kastelein te Kampen
bijzonderheden
Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een
hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Rietberg, groot ƒ360 en
gevestigd op een huis en stallen in de Bovennieuwstraat

inv. nr

akte nr.

91
soort akte

I-569
1021
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

datum

notaris

04-12-1818

Mr G. J. van Wijhe

Burg, Teunis Harms van den
functie
Testateur
beroep/woonpl.
Arbeider te Kampen
bijzonderheden
Testateur verklaart zijn echtgenote Gerrigjen Harms Eibrink tot zijn erfgename
te benoemen.
NB. hij meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

92
soort akte

I-569
1022
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

datum

notaris

05-12-1818

Mr G. J. van Wijhe

Eibrink, Gerrigje Harms
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Kampen

samenvatting

bijzonderheden
Echtgenote van Teunis Harms van den Burg
Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen.
NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

inv. nr

akte nr.

93
soort akte

I-569
1023
Aanmaning tot betalen

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

Naam

samenvatting

datum

notaris

07-12-1818

Mr G. J. van Wijhe

Felds, Frederik
functie
Opdrachtgever
beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
bijzonderheden
naam
Merwede, Assuerus van der
functie
Schuldenaar
beroep/woonpl.
Burgemeester van Kampen
bijzonderheden
Namens zijn opdrachtgever, die eigenaar is geworden van een
schuldvordering van ƒ723, 6 stuivers en 8 penningen voor geleverde goederen
door Jacobus Berghuis Gtz aan de stad Kampen, gaat de notaris naar het huis
van de burgemeester om betaling te vragen van de rekening.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

94
soort akte

I-569
1025
11-12-1818
Transport van onroerend goed

onr. goed
locatie

Een stuk groenland
Kampen, polder van Broeken en Maten, naast het Toeboecops Slag

comparanten

naam

samenvatting

Mr G. J. van Wijhe

Pastoor, Willem
functie
Gevolmachtigde
beroep/woonpl.
Banketbakker te Kampen
bijzonderheden
naam
Zandbergen, Hendrikje van
functie
Volmachtgeefster
beroep/woonpl.
Huishoudster te Noordscharwoude (NH)
bijzonderheden
Wonend bij Gerrit van der Goot, predikant
naam
Schootten, Wouter van
functie
Koper
beroep/woonpl.
Smid te Kampen
bijzonderheden
Naam
Schootten, Reinier van
Functie
Koper
Beroep/woonpl.
Koopman te Kampen
Bijzonderheden
Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan
Wouter en Reinier van Schootten een stuk groenland in de polder van Broeken

en Maten voor een bedrag van ƒ500; volmachtgeefster is eigenares geworden
via een testamentaire dispositie van Helmich van Wijhe, predikant te
Hoogwoud.
NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

inv. nr

akte nr.

95
soort akte

I-569
1029
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

samenvatting

akte nr.

96
soort akte

I-569
1030
testament

onr. goed
locatie

n.v.t.

comparanten

naam

©a.m.alink 2009

notaris

15-12-1818

Mr G. J. Van Wijhe

Swart, Anna Francisca Louisa de
functie
Testatrice
beroep/woonpl.
Kampen
bijzonderheden
Echtgenote van Frederik Carel Marius
Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar moeder Johanna
Geertruida de Swart geboren Croon en haar broers en zusters. Haar
echtgenoot krijgt levenslang het vruchtgebruik en de vrije beschikking over de
bezittingen. Verder schenkt zij een legaat aan het negermeisje Everdina Marius
om zodoende voor haar een kostkopersplaats te regelen.
NB. Meer details in de akte.

inv. nr

samenvatting

datum

datum

notaris

15-12-1818

Mr G. J. van Wijhe

Marius, Frederik Carel
functiet
Testateur
beroep/woonpl.
Rentenier te Kampen
bijzonderheden
Testateur verklaart tot zijn erfgenamen te benoemen zijn moeder Louisa
Juliana Marius en zijn broers en zusters. Zijn echtgenote Anna Francisca
Louisa de Swart krijgt levenslang het vruchtgebruik en de vrije beschikking
over zijn bezittingen. Er is een legaat voor het negermeisje Everdina Marius
zodat voor haar een kostkopersplaats gekocht kan worden.
NB. Details in de akte.

