
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 1 I-572a 1361 08-01-1821 Mr. G. J. van Wijhe 

soort akte schenking 

  

onr. goed N.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Swart, Rosa Louisa de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

schenkster 
Zb te Kampen 
Weduwe Praetorius 

 naam Praetorius, Frederika Rosetta Geertruijda Henriette 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Begunstigde 
Niet vermeld 
Dochter van schenkster 

 naam Spengler, Wilhelm Friederich von 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Bruidegom 
2e luitenant infanterie te Kampen 

samenvatting In verband met het a.s. huwelijk van haar dochter, verklaart comparante 24 
certificaten in de Nationale Schuld, elk groot ƒ1000 tegen 2½ procent, aan haar 
te hebben overgedragen, zodat haar dochter een jaarlijks inkomen van ƒ600 
zal hebben, zoals de wet voorschrijft.     

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 2 I-572a 1362 11-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een stuk groenland 

locatie IJsselmuiden, Oosterholtse steeg, tussen van Assen, Bertels en Blom 

  

comparanten naam Marez, Guillaume François de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Gepensioneerd kapitein te Deventer 

 naam Poel, Elisabeth van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Elisabeth van der Poel een stuk 
groenland in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ600, betaalbaar in twee 
termijnen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 3 I-572a 1365 19-01-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  



onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Fels, Jan Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Meester zilversmid te Kampen 

 naam Wehling, Jacoba 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van testateur 

samenvatting Comparanten verklaren beiden hun besloten testamenten van 27-12-1805 te 
herroepen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 4 I-572a 1368 30-01-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Kolk, Barteld van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Schipper te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn goederen te vermaken aan zijn 
echtgenote Elizabeth Carlotha Kiers; het eigendom is voor de bloedverwanten 
van zijn eerste vrouw Jannnigje Bos, zijn eigen bloedverwanten en die van zijn 
huidige vrouw.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 5 I-572a 1369 30-01-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Kiers, Elizabeth Carlotha  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van Bartelt van der Kolk 

samenvatting Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar nalatenschap te schenken aan 
haar echtgenoot; het eigendom is voor haar bloedverwanten, voor die van 
haar echtgenoot en voor die van zijn eerste vrouw.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 



 

 6 I-572a 1370 31-01-1821 Mr G. J. van Wijhe  

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. een stuk hooiland 

locatie Hardenberg, aan de Vecht, belend van Foreest van Heemse 

 2. huis en where met hofland 

 Hardenberg, Heemse op de brink, nummer 120 

  

comparanten naam Grootens, Jannigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jan Nijhuis 

 naam Nijhuis, Roelof 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Grutter/winkelier te Kampen 

 naam Hartevelt, Joannis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Brander te Leiden 

 naam Bijsterbos, mr Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur rechtbank Zwolle te Kampen 
Namens schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joannis Hartevelt een bedrag van 
ƒ525 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden enige vaste goederen, waarop nog een andere 
verplichting rust.  
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven; bijgevoegd de akte van 
volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 7 I-572a 1371 31-01-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een houthaag 

locatie IJsselmuiden, Oosterholtse steeg, tussen van Romunde en Bartels 

  

comparanten naam Buijert, Jannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landman te Kampen 

 naam Dollekamp, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Kastelein te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp een houthaag 
in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ25, betaalbaar over één jaar zonder 
rente. 

  

 
 



 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 8 I-572a 1372 31-01-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Tuin met tuinhuisje 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 262 

  

comparanten naam Tichler, mr Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Advocaat te Kampen 

 naam Heimenberg, Maria Diederica 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Weerd, Geertjen van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Wolnaaister te Kampen 

 Naam Weerd, Aaltje van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Wolnaaister te Kampen 

samenvatting Comparanten verklarenm schuldig te zijn aan de gezusters van der Weerd een 
bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun tuin in Kampen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 9 I-572a 1374 02-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. Huis en where 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109 

 2. een hof 

 Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 47 

  

comparanten naam Daalen, Berend van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 

 naam Landmann, Coenraad Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Rentenier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenraad Frederik Landmann een 
bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden zijn huis op de Burgwal en zijn hof in de Groenestraat.  

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 10 I-572a 1375 06-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een stuk groenland  

locatie Kamperveen, tussen de eigendommen van Kamer en van Ottersum 

  

comparanten naam Tichler, mr Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Advocaat te Kampen 

 naam Heimenberg, Maria Diederica van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Hoeve, Gerrit Willems ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman te Oldebroek 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Willems ten Hoeve een 
stuk groenland in Kamperveen voor een bedrag van ƒ200. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 11 I-572a 1378 09-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Venema, Hendrik Jan Jacob  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Banketbakker te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Anna Jacoba van der Woude tot zijn 
universele erfgename te benoemen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

12 I-572a 1379 09-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Woude, Anna Jacoba van der  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van Hendrik Jan Jacob Venema 

samenvatting Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen. 



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 13 I-572a 1380 12-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Russenberg, Aartje Franks 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Landbouwster te Kamperveen 

samenvatting Testatrice verklaart een legaat te schenken aan de Armen van Kampen, aan 
Willemina en Fennigje Franks Russenberg en aan de erven van haar broers 
Lubbert en Jan Franks Russenberg. Tot erfgenamen benoemt zij haar zusters 
Willemina  en Fennigje en de descendenten van haar overleden broers, tevens 
Gerrit en Hendrik Nijland en de nazaten van Hermina Nijland. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 14 I-572a 1381 16-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Een stuk groenland 

locatie Kamperveen, tussen de eigendommen van Gerrits en de Chalmot 

  

comparanten naam Mulder, Berend Driesen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Molenaar te Kamperveen 
 

 naam Sluis, Hendrika van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Koopvrouw te Kampen 
Weduwe van Karel Kok 

samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrika van der Sluis een bedrag 
van ƒ150 tegen 5 procent per jaar wegens geleverd koren. 
Als onderpand geldt een stuk groenland in Kamperveen.  

  

 
 
 

                          akte nr. datum notaris 
 

 15 I-572a 1382 19-02-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis en schuur met hof en boomgaard 

locatie Kamperzeedijk, Veneriete, tussen Jansen en het Geertruid/Catharina Gasthuis 

  

comparanten naam Riezebos, Hendrik Klaasen 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Zwartsluis 

 naam Riezebos,  Minikus Klaasen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Kampen 

 naam Riezebos, Hermen Klaasen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te IJsselmuiden 

 Naam Riezebos, Jan Klaasen 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te Mastenbroek 

 Naam Riezebos, Klaas Klaasen 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te Genemuiden 

 Naam Kerker, Willem Gerrits 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te IJsselmuiden 
Echtgenoot van Janna Klaasen Riezebos 

 Naam Werf, Egbert Jans van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te Hasselt 
Echtgenoot van Willempje Klaasen Riezebos 

 Naam Riezebos, Willem Klaasen 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te Genemuiden 

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Margje Hendriks, weduwe van Jacob Fox, 
verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire 
inschrijving ten laste van Willem Klaasen Riezebos, gevestigd op een huis aan 
de Kamperzeedijk.  
Nb. meerdere personen melden niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 16 I-572a 1386 02-03-1821 Mr G. J. Van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Fels, Jan Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Meester zilversmid te Kampen  
Mede namens Elizabeth Storm, Alkmaar; Maarten 
Storm, Hoorn; Magdalena Storm, Hoogwoud; 
Neeltje Kikkert, wed. Storm, te Hoorn  

 naam Gluijsteen, Caspar Antonie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Koopman te Kampen 
Mede namens Catharina Storm, de Zijpe e.a. zie: 



Fels; Jacobus Koenders; Hermannus Koenders; 
Arnoldus van Unen, Groningen; Hermannus van 
Unen te Zutphen; Anna en Hermina van Unen, 
Delft; Arend van Unen 

 naam Unen, Hermannus van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Passementwerker te Zwolle 

 Naam Unen, Jan en Paulus van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenamen 
Schoenmakers te Kampen 

 Naam Unen, Elisabeth van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 Naam Unen, Hermina van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Zwolle 

 Naam Unen, Elisabeth van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Tapster te Kampen 
Echtgenote van Pieter van der Vegt 

 Naam Riessen, Egbert van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Slager te Zwolle 
Echtgenoot van Cornelia van Unen 

 Naam Berg, Hermannus van den 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Turfdrager te Zwolle 
Echtgenoot van Johanna van Unen 

 Naam Riessen, Roelof van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Zwolle 
Echtgenoot van Elisabeth van Unen 

 Naam Jansen, Johannis en  Meurer, Peter 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzondereheden 

Gevolmachtigden 
Kostkopers te Kampen 
Namens Cornelia van Unen en echtgenoot, Hoorn 

samenvatting Comparanten, executeurs in de nalatenschap van Anna Staal, weduwe van 
Arend van Unen, laten de boedel van overledene inventariseren.  
Behalve meubilaire goederen en kleding, zijn er ook schuldbekentenissen. 
NB. meerdere personen melden niet te kunnen schrijven; bijgevoegd alle 
akten van volmacht; uitgebreide beschrijving. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 17 I-572a 1387 05-03-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where met hofland 

locatie Brunnepe, nummer 47 

  

comparanten naam Bos, Cornelis 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder te Kampen  

 naam Dijk, Jacob van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Daghuurder te Brunnepe 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob van Dijk een huis in 
Brunnepe voor een bedrag van ƒ80, betaalbaar in 4 termijnen zonder rente.  
NB. beiden melden niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 18 I-572a 1389 24-03-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Boterenbrood, Daniel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Stadsbode te Kampen 

 naam Drijer, Arend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Korporaal te Harderwijk 
En echtgenote Wilhelmina Mauritia Lankhorst 

 naam Buisman, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Winkelier/grutter te Kampen 

samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant op zijn beurt een volmacht 
te verstrekken aan Willem Buisman om met hem, comparant, de belangen van 
opdrachtgevers te behartigen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 19 I-572a 1390 24-03-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Huis 1e comparant 

 Kampen, Oudestraat, wijk .. nummer .. 

  

comparanten naam Gooij, Barend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Zb te Kampen 

 naam Veen, Jan van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Schipper te Kampen is.  



 naam Werf, Piet 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Schipper te Kampen 

samenvatting Comparanten, als commissarissen van het Schippersgilde te Kampen, willen 
de goederen, effecten en gereedschappen die zich bevinden ten huize van de 
eerste comparant, inventariseren.  
De schippers melden dat alles in orde is. 

  

, 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 20 I-572a 1392 02-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Een stuk weiland genaamd de Hoekkampen 

locatie IJsselmuiden, tussen Riesebos en de Trekvaart 

  

comparanten naam Borgers, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Roededrager te Zwolle 

  

 naam Bondam, mr Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
IJsselmuiden 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerrit Bondam, gevestigd op een 
stuk weiland in IJsselmuiden.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 21 I-572a 1393 02-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed 1. een stuk weiland  

locatie IJsselmuider blok, tussen Riesebos en de Trekvaart 

 2. een perceel weideland 

 IJsselmuiden, tussen Riesebos en de Trekvaart 

 3. een stuk groenland 

 Wilsum, Lamsbruggen Slag, tussen Albers en van Lier 

 4. een stuk bouwland 

 Wilsum, Lamsbruggen Slag, tussen Koning en Veecaten 

 5. vier stukken twiegwaard 

 IJsselmuiden, tussen Arends en van Berkum Bijsterbos 

 6. de eerste kamp van de Klinkenberg 

 IJsselmuiden, tussen het Kamper Gasthuis en Goltz 

 7. een perceel groenland 

 IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers 

 8. een perceel groenland 

 IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers 

 9. een perceel groenland 



 IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers 

  

comparanten naam Wijnberg, Salomon Samson 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman Zwolle 

 naam Bondam, mr Gerhard 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
En echtgenote Anna Kok 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerhard Bondam en echtgenote, 
groot per resto ƒ3500, gevestigd op diverse vaste goederen, waarvan slechts 
een deel geroyeerd wordt. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 22 I-572a 1394 02-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Twaalf percelen groen-. bouw- en hooiland 

locatie IJsselmuiden, Mastenbroek, de Koekoek en Zwolle 

  

comparanten naam Eijssink, Johanna 

   functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Weduwe van Lammert Hollander 

 naam Hollander, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Kampen 

 naam Hollander, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te IJsselmuiden 

 Naam Hollander, Hermina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Willem de Rooij 

 Naam Hollander, Hendrika 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Echtgenote van Hermanus School 

 Naam Brinkhof, Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Niet vermeld 

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van Lammert Hollander, verklaren 
verschillende percelen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe 
staan in de akte vermeld. 
Bieders zijn: Hendrik Hollander, Gerrit Rekvelt jr, Hermanus School en Jacob 
Hollander. 
NB. bijgevoegd de voorwaarden en de lijst met percelen. 

  

 



 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 23 I-572a 1395 09-04-1821 Mr G. J.. van Wijhe 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Zie bijlage van 

locatie Akte nummer 1394 

  

comparanten naam Eijssink, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Weduwe van Lammert Hollander 

 naam Hollander, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Kampen 

 naam Hollander, Jacob 

 ld functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te IJsselmuiden 

 Naam Hollander, Hermina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Willem de Rooij 

 Naam Hollander, Hendrika 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Echtgenote van Hermanus School 

 Naam Brinkhof, Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Niet vermeld 

samenvatting De notaris gaat over tot de finale verkoop van de diverse percelen, nadat 
sommigen hun bod verhoogd hebben.  
Verkocht worden de percelen nummer 3 aan Geertje Riekens, nummer 9 en 12 
aan Hendrik Hollander en de nummer 10 en 11 aan Jacob Hollander.  

  

 
   
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 24 I-572a 1396 09-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Openbare verpachting 

  

onr. goed Vijf percelen hooi- en weideland 

locatie Kamperveen, langs de Naalde 

  

comparanten naam Weg, Jan van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Logementhouder te Kampen 

samenvatting Comparant wil enige percelen hooi- en weideland openbaar verhuren voor een 
periode van drie jaar;  de voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Namen van de pachters: Hendrik Stuurop, Peter Aalts van der Snee, Reijn van 
Holten en Willem Lammers. 



NB. overzicht met bedragen en namen van borgen staat in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 25 I-572a 1397 11-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Meijerenberg, Geesje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Zb te Kampen 
Weduwe Constant 

 naam Dollekamp, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Kastelein te Kampen 
Schoonzoon van contractante 

samenvatting Comparanten zijn het volgende overeengekomen: Hendrik Dollekamp zal zijn 
schoonmoeder, Geesje Meijerenberg, levenslang kost en inwoning 
verschaffen, waarbij contractante afziet van aanspraken op de nalatenschap 
van wijlen haar dochter Maria Constant, overleden echtgenote van 
contractant. Mocht contractante ergens anders willen gaan wonen, dan zal 
haar schoonzoon haar schadeloos moeten stellen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 26 I-572a 1398 13-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Hemsing, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Wachtmeester curassiers te Zwolle 

 naam Gerhard, I. J.  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan I. J. Gerhard om namens 
hem, comparant, de nalatenschap van zijn grootmoeder Alida Bantjes te 
regelen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 27 I-572a 1399 14-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 



soort akte Transport van een lijfrente 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Leithen, Cornelia Jurriana van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Overdragende 
Kampen 
Echtgenote van Isaac Augier 

 naam Metelenkamp, Alexander Hendrik  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Begunstigde 
Employé directie der posterijen te Den Haag  
Geboren/gedoopt 11-06-1786 

samenvatting Comparante verklaart te hebben overgedragen aan Alexander Hendrik 
Metelenkamp een lijfrente ingeschreven in het grootboek der nationale schuld, 
nummer 1747, groot ƒ35, gesteld op naam van comparante en gevestigd op 
het leven van begunstigde.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 28 I-572a 1399bis 21-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en erf met hofland 

locatie IJsselmuiden, naast het Pastoriehuis 

  

comparanten naam Lammers, Harmina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Groenvrouw te IJsselmuiden 
Weduwe van Hendrik Hollander 

 naam Alferink, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

 naam Kalter, Arend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Arbeider te IJsselmuiden 

samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Alferink een bedrag van ƒ300 
tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt haar deel van een huis in IJsselmuiden. 
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 29 I-572a 1399tertio 21-04-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Heerensmitsteeg, wijk 4 nummer 336 

  



comparanten naam Steege, Rutger 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Schoenmaker te Kampen 
 

 naam Steege, Luchje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Voerman te Kampen 
Broer van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Luchje Steege een bedrag 
van ƒ150 tegen 4 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn aandeel in een huis in de Heerensmitsteeg. 
NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 30 I-572a 1400 01-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Brinkman, mr Maurits Carel Simon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Griffier rechtbank te Zwolle 

samenvatting Comparant verklaart bij de notaris gedeponeerd te hebben een testament van 
wijlen Alida Bantjes weduwe van Berend Hendrik van Berkum uit Kampen.  
NB. Bijgevoegd het besloten testament met volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 31 I-572a 1401 01-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Woonhuis overledene 

locatie Kampen, wijk 4 nummer 126 

  

comparanten naam Gerhardt, Jan Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Zb te Kampen 
Mede namens Johannes Hemsing, Elisabeth 
Dorothea Hemsing, Barend Wilem de Haan 
Stuurman en Johanna Maria Willemina Stuurman 

 naam Nijman, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Meester zilversmid te Kampen 
Zie Gerhardt 

 naam Hemsing, Hermanus Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te Kampen 



 naam Marle, Evert Cornelis van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Koopman te Amsterdam 
Namens echtgenote  Alida Jacoba Hemsing 

 Naam Noome, Meindert 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Koopman te Kampen 
Namens echtgenote Alida Willemina Stuurman en 
Catharina Magteld Stuurman 

 naam Hemsing, Maria Susanna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 Naam Woltgraft, Rudolph Johannis 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Niet vermeld 
Namens Willem Hemsing en Gerardus Hemsing 

samenvatting Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Alida Bantjes, weduwe 
van Berend Hendrik van Berkum, laten de nagelaten boedel inventariseren. 
Naast meubilaire goederen en kleding, zijn er waardepapieren en onroerend 
goed. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 32 I-572a 1402 03-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Emmeloord, Bernardus Gerhardus van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Pupil 
Smid te Vollenhove 

 naam Polier, Arnoldus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Zwolle 

 naam Wonings, Hermannus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Kampen 

samenvatting Comparant verklaart de administratie door zijn voogd en toeziend voogd 
bijgehouden, te hebben gecontroleerd en in dank te hebben overgenomen; dit 
ivm het bereiken van zijn meerderjarigheid. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 33 I-572a 1403 03-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 



locatie Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 133 

  

comparanten naam Dollekamp, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Kastelein te Kampen 

 naam Loon, Matthijs van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Matthijs van Loon een huis in de 
Geerstraat voor een bedrag van ƒ300, betaalbaar in gedeelten; op het perceel 
rusten verplichtingen ten behoeve van de weduwe van Karel Kok en van Peter 
Beijer, die door koper worden overgenomen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 34 I-572a 1404 09-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 115 

  

comparanten naam Berghuijs, Harmen Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Alferink, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Alferink een huis in de 
Broederstraat voor een bedrag van ƒ300.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 35 I-572a 1405 10-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 78 

  

comparanten naam Tichler, mr Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Advocaat te Kampen 
 

 naam Heimenberg, Maria Diederica van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Veen Valck, Jan Rudolf 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Rudolf Veen Valck een bedrag 
van ƒ450 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal, waar nog een verplichting op 
rust ten behoeve van Mevrouw van der Pol – van der Laan. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 36 I-572a 1406 15-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. een stukje groenland genaamd de Keulinkkamp 

locatie Wilsum, Onderdijkse polder tussen de stad Kampen, van ’t Oever en de 
Kamperveense dijk 

 2. een stuk groenland  

 Zalk, tussen van Dieren, Rankenberg, Wilbers en het Boven Proveniershuis 

  

comparanten naam Kooijman, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landbouwer te Kamperveen 

 naam Brugts, Sjoerd Hendriks 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Sjoerd Hendriks Brugts enige 
stukken groenland voor een bedrag van ƒ1050. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 37 I-572a 1407 15-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 115 

  

comparanten naam Berghuijs, Harmen Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Werf, Peter Hillebrand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman/schipper te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Hillebrand Werf een huis op 
de Broederstraat voor een bedrag van ƒ700. 

  

 
 



 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 38 I-572a 1408 18-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 346 

  

comparanten naam Schaddenhorst, Hendrikus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Smid te Kampen 

 naam Schwartz, Hendrik Christiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Christiaan Schwartz een 
huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ100.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 39 I-572a 1409 21-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, bergen, schuur en getimmerte 

locatie Kampen, op de Kattewaard 

  

comparanten naam Dijk, Teunis Gerrits van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Zwollerkerspel 

 naam Dijk, Jan Gerrits van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Zwollerkerspel 

 naam Riesebos, Peter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Zwollerkerspel 
Namens zijn echtgenote Berentie Gerrits van Dijk 

 Naam Krips, Christiaan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kampen 
 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Gerrit Berents en Geertie Teunis van Dijk, 
verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire 
inschrijving ten laste van Christiaan Krips, groot ƒ275 en gevestigd op een 
huis op de Kattenwaard. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 40 I-572a 1410 28-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Bastjan, Gerrigjen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Kampen 
Echtgenote van Jan Mulder 

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

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 41 I-572a 1411 28-05-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Mulder, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Arbeider te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Gerrigjen Bastjan tot zijn universele 
erfgename te benoemen.  
N B. door zwakte kan testateur niet tekenen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 42 I-572a 1412 01-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Adres overledene 

locatie Kampen,  Burgwal, wijk 1 nummer 331 

  

comparanten naam Thörig, Adriana 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Weduwe van Jan Groot 

 naam Marius, Frederik Carel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Zb te Kampen 
voogd 

 naam Blanc, Robbert John 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Gepensioneerd kolonel te Kampen 
voogd 

 naam Sels, Arie 



  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Gepensioneerd generaal te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren de nagelaten boedel van Jan Groot te willen 
inventariseren. Behalve meubilaire goederen, zijn er waardepapieren. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 43 I-572a 1413 02-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Vier morgen weideland genaamd de Kraaijenkamp 

locatie Mastenbroek, in het IJsselmuider Slag 

  

comparanten naam Boer, Adolf Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landbouwer op het Kampereiland 

 naam Boer, Cornelis Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landbouwer op het Kampereiland 

 naam Boer, Berendina Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampereiland 
Echtgenote van Steven Jans van der Weerd 

 Naam Boer, Petertje Gerrits 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampereiland 
Echtgenote van Aalt Kobes Prins 

 Naam Boer, Egbertje Gerrits 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampereiland 
Echtgenote van Hendrik Jochems Oldenbroek 

 Naam Jonker, Herm Egbert 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te Mastenbroek 
En echtgenote Jantje Hendriks 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Gerrit Adolfs Boer, verklaren 
toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten 
laste van Herm Egbert Jonker en echtgenote, gevestigd op weidegrond in 
Mastenbroek.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 44 I-572a 1414 05-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, hoek Koldenhovensteeg, wijk 2 nummer 262 

  



comparanten naam Oedekerk, Grebbertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Fabrikant te Kampen 

 naam Klok, Johanna Geertruij van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Brandenburg, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Brandenburg een bedrag 
van ƒ600 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis in de Koldenhovensteeg, waarop nog 
verplichtingen rusten ten behoeve van de Lutherse Kerk en van Johanna 
Margaretha van der Laan. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 45 I-572a 1415 05-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en hof 

locatie IJsselmuiden, in de Zak tussen Romunde en Berben 

  

comparanten naam Geselschap, Arnoldus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Meester schilder te Kampen 
 

 naam Lankhorst, Gerrit Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jan Lankhorst een bedrag van 
ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis in IJsselmuiden.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 46 I-572a 1416 05-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Contract  

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Uiterwijk, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Klepperman te Kampen 

 naam Daalen, Geesje van 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Winkelierster te Kampen 

samenvatting Comparanten zijn het volgende overeen gekomen: contractant Uiterwijk ziet af 
van alle aanspraken op de helft van de boedel van Berend van Daalen, zoals 
dat testamentair was geregeld; contractante van Daalen zal hem daarvoor 
betalen een bedrag van ƒ130. 
NB. contractant meldt niet te kunnen schrijven.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 47 I-572a 1417 06-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Twee huizen met hofgrond 

locatie Brunnepe, nummer 48 en 49 

  

comparanten naam Steege, Geertjen ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Weduwe van Jannes van Hulzen 

 naam Leembroek, Berend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Meester timmerman te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Leembroek een bedrag van 
ƒ450 tegen 4 procent per jaar. 
Als onderpand gelden haar twee huizen in Brunnepe. 
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 48 I-572a 1418 11-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte scheiding 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Dragt, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Echtgenoot 
Schipper te Kampen 

 naam Brouwer, Egbertje Lubberts 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Echtgenote 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren, om hen moverende redenen, te willen scheiden van 
tafel en bed; dat betekent dat zij niet meer aansprakelijk zijn voor elkaars 
schulden en dat de gemeenschap van goederen wordt opgeheven.  

  

 
 



 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 49 I-572a 1419 22-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 265 

  

comparanten naam Gezelschap, Arnoldus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Meester schilder te Kampen 

 naam Landmann, Coenraad Fredrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Rentenier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenraad Fredrik Landmann een 
bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 50 I-572a 1420 22-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed 1. Huis overledene 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109 

 2. een hof 

 Kampen, wijk 4 

  

comparanten naam Tol, Adrianus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Zb te Kampen 

 naam Prins, Tijmen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Schoolonderwijzer te Kampen 

 naam Daalen, Geesje van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Zuster van overledene 

 Naam Moulin, Jurjan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Zb te Kampen 

samenvatting De nalatenschap van Berend van Daalen wordt geïnventariseerd.  Naast de 
gebruikelijke goederen en kleding, is er zilver, enig onroerend goed en zijn er 
schulden. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 51 I-572a 1421 22-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Daalen, Geesje van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Winkelierster te Kampen 

samenvatting Testatrice verklaart legaten te schenken aan Adrianus van Tol en Tijmen Prins, 
die tevens tot executeurs worden aangesteld.  
Als enige erfgenamen noemt zij haar neef Gerrit van Daalen uit Kampen  en 
haar nicht Gerritje van Daalen uit Amsterdam. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 52 I-572a 1422 29-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte boedelscheiding 

  

onr. goed 1. twee kampen groenland 

locatie IJsselmuiden, aan de Zwolse Trekvaart 

 2. een perceel groenland  

 Zwolle, Kromme Steeg 

  

comparanten naam Eijsink, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Veehoudster te IJsselmuiden 
Weduwe van Lammert Hollander 

 naam Brinkhof, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Veenhouder te IJsselmuiden 

 naam Hollander, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Veehouder te Kampen 

 Naam Hollander, Jacob 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te IJsselmuiden 

 Naam Hollander, Hermina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Willem de Rooij 

 Naam Hollander, Hendrika 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Echtgenote van Hermanus School 

samenvatting Comparanten, allen erfgenamen van hun man/vader Lammert Hollander, 
verklaren de onverdeelde boedel te willen scheiden. Behalve het onroerend 



goed, zijn er 9 loten elk van ƒ190. 
De notaris maakt de verdeling.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 53 I-572a 1423 29-06-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where  

locatie Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 139 

  

comparanten naam Ridder, Femmelia Helena 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Willem Bijsterbos 

 naam Esinkbrink, Gerrit Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Linnenwever te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jan Esinkbrink haar huis 
in de Geerstraat voor een bedrag van ƒ600, waarvan een gedeelte op het 
perceel gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 54 I-572a 1424 02-07-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 67 

  

comparanten naam Hulst, Maria van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hendrik Jan Bosch 

 naam Kempen, Hendrikus Johannes van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen  

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrikus Johannes van 
Kempen haar huis op de Vloeddijk en tevens enig meubilair voor een bedrag 
van ƒ150 plus ƒ50 voor de roerende zaken. 
NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 55 I-572a 1425 04-07-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 



  

onr. goed 1. een hofstede: huis, schuur en getimmerte met landerijen 

locatie Oud-Kortgene, tussen de Langeweg, Sprenger en de dijk, nr 42 en 45 t/m 55 

 2. diverse stukken land 

  

  

comparanten naam Mulert, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Particulier te Kampen 

 naam Stierling, Margaretha Jacoba Constantia 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Vader, Abraham 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Rentmeester te Kortgene (Zld) 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Vader een bedrag van 
ƒ1000 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen in Zeeland. 
NB. details van het onroerend goed in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 56 I-572a 1427 12-07-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed Niet vermeld 

locatie  

  

comparanten naam Goekingen, Arnoldina Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Echtgenote van Richard Andreas Ludolphie Nobel 

 naam Thorbecke, Fredrik Willem  - junior 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Batavia 

 naam Blanckenhagen, Pieter Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Batavia 

 Naam Prediger, Rudolph 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Batavia 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan de Heren Thorbecke, 
Blanckenhagen en Prediger te Batavia om namens haar het beheer van haar 
bezittingen in Oost-Indië op zich te nemen en alles te doen wat noodzakelijk is. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 57 I-572a 1429 31-07-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een tuin 

locatie Kampen, Heiligesteeg 

  

comparanten naam Keijzer, Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Scharenslijper te Kampen 

 naam Kalff, Salomon Nathan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Salomon Nathan Kalff zijn tuin in 
de Heiligesteeg voor een bedrag van ƒ210; op dit perceel rust nog een schuld 
ten behoeve van Berend Noach Hoek, die hierbij zal worden voldaan. 
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 58 I-572a 1430 03-08-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. een stuk land 

locatie Kamperveen, tussen  Geertruid/Catharina Gasthuis en het Gr. Burgerweeshuis 

 2. een stuk land 

 Kamperveen, Hogeweg, tussen de stad Kampen en van den Heuvel 

  

comparanten naam Schallenberg, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Grutter/winkelier te Kampen 

 naam Romijn, Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Deventer 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frederik Romijn twee stukken 
land in Kamperveen voor een bedrag van ƒ2500.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 59 I-572a 1432 22-08-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 68 

  



comparanten naam Engelen, Gerrit Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bakker te Kampen 

 naam Polman, Anna Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Werf, Peter Hillebrand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Schipper te Kampen 

 Naam Eikelenboom, Evert 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Schipper te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de schippers Werf en 
Eikelenboom een bedrag van ƒ800 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 60 I-572a 1433 29-08-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Erf  

locatie Kamperveen, Zuideinde, tussen de Spijkerboer, de Gelderse Gracht, het 
Bovengasthuis en Lankhorst 

  

comparanten naam Kragt, Egbert Jansen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kamperveen 

 naam Wijhe, Hillegien van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kamperveen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Romunde, Ricardus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman/raadslid te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ricardus van Romunde een 
bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun erf op het Zuideinde van Kamperveen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 61 I-572a 1434 07-09-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Schip met toebehoren 



locatie n.v.t. 

  

comparanten naam Blanken, Hendrik van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Schipper te Wanneperveen 

 naam Fels, Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

 naam Gluijsteen, Casper Antonie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

 Naam Eikelboom, Gerrit 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schipper te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan de Heren Fels, Gluijsteen en 
Eikelboom zijn schip met zeil en treil voor een bedrag van ƒ1000, betaalbaar in 
termijnen tegen 5 procent. Met dit geld zal ook de schuld die nog op het schip 
rust worden betaald aan Wiebe Tjeerds Nijenhuis en de weduwe van Jetze 
Tjeerds Nijenhuis.  
NB. details in de akte.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 62 I-572a 1436 14-09-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Marius, Fredrik Carel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Zb te Kampen 

 naam Swart, Anna Francisca Louisa de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparante 
Kampen 
Echtgenote van comparant 

samenvatting Comparanten verklaren dat het negermeisje, aanvankelijk genaamd Dientje,  
als slavin afkomstig uit Demerary, thans als vrij persoon, genaamd Everdina 
Marius, terugkeert naar de kolonie. Zij krijgt deze akte mee als bewijs van haar 
vrijheid. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 63 I-572a 1437 17-09-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van een schuldvordering 

  

onr. goed Huis en hof 



locatie Brunnepe, Steendijk (Pannekoekendijk) 

  

comparanten naam Tichler, mr Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Advocaat te Kampen 

 naam Goltstein van Hoekenburg, Henricus Arnoldus Josephus van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zb te Kampen 

 naam Leis, Jacob Jansen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Werkman te Brunnepe 
En echtgenote Petertje Arends 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Henricus Arnoldus Josephus van 
Goltstein van Hoekenburg, ten behoeve van zijn zoon Adolphus Stephanus 
Johannes Josephus van Goltstein van Hoekenburg, een schuldvordering 
groot ƒ300 tegen 5 procent ten laste van Jacob Jansen Leis, gevestigd op een 
huis in Brunnepe.  
NB. schuldenaren melden niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 64 I-572a 1438 26-09-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed 1. twee percelen weiland 

locatie IJsselmuider blok, tussen Riesebos en de Trekvaart 

 2.twee percelen groenland  

 Wilsum, Lamsbruggen Slag 

 3. bouwland 

 Wilsum, Lamsbruggen Slag 

 4. vier stukken twiegwaarden 

 IJsselmuiden, tussen Arends en van Berkum Bijsterbos 

 5. de eerste kamp van de Klinkenberg 

 IJsselmuiden, perceel 16 

 6. diverse percelen groenland 

 IJsselmuider  blok 

  

comparanten naam Wijnberg, Salomon Samson 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Zwolle 

 naam Bondam, mr Gerhard 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 

 naam Kok, Anna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een deel van 
de hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerhard Bondam en diens 
echtgenote, groot ƒ3500, waardoor diverse vaste goederen weer onbelast zijn. 



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 65 I-572a 1439 02-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schenking 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Paternostre du Montlion, Louis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schenker 
1e luitenant 2e bataljon infanterie te Kampen 
ridder militaire Willemsorde 

 naam Gebhard, Frederika Wilhelmina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Ontvangster 
Deventer 
 

samenvatting In verband met zijn voorgenomen huwelijk met Frederica Wilhelmina Gebhard, 
dochter van Theodoor Frederik Gebhart en Margaretha Dorothea Hullman, 
schenkt comparant zijn a.s. vrouw 24 aandelen Nationale Schuld, groot elk 
ƒ1000, om haar zodoende aan rente een jaarinkomen van ƒ600 te bezorgen 
zoals is voorgeschreven voor officieren.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 66 I-572a 1440 09-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Vries, Gijsbert de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kapitein 19e bataljon Oostindische troepen te 
Kampen 

 naam Vries, Henriette Willemina Jacoba de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Kampen 
Dochter van volmachtgever 

samenvatting In verband met zijn vertrek naar Oost-Indië, geeft comparant een volmacht aan 
zijn nog minderjarige dochter om namens hem op te treden en alles te doen 
wat noodzakelijk is. Mocht zij tijdens zijn afwezigheid willen trouwen, dan 
heeft zij reeds de vaderlijke toestemming. In gevallen waarin de 
gevolmachtigde haar vader nodig gehad zou hebben, zal zij worden bijgestaan 
door Isaac Augier, notaris te Kampen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 67 I-572a 1441 09-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 



soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. een kamp land 

locatie Oosterwolde, Noordermark tussen Lugjes, Roelofs en de Grote Woldweg 

 2. een kamp land 

 Oosterwolde,  Noordermark, tussen Blauw, Lubbert, de Kleine Weg en de 
wangen 

  

comparanten naam Koops, Peele Aards 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kampen 

 naam Brugts, Sjoerd Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Sjoerd Hendrik Brugts een bedrag 
van ƒ1100 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden enige vaste goederen in de gemeente Oosterwolde. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 68 I-572a 1442 18-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Jans, Egbertjen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Harmen van Wilsem 

 naam Vos, Wolter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Mandenmaker te Kampen 

 naam Dijk, Geert van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Winkelier te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Wolter Vos en Geert 
van Dijk om haar zaken te behartigen, Tevens zullen zij na haar dood optreden 
als executeurs en haar zaken administreren, totdat haar erfgenamen, Jasper 
Jan Merk en Hermina Diena Merk, meerderjarig zijn. 
NB. comparante kan wegens ouderdom niet meer tekenen.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 69 I-572a 1443 19-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte inventarisatie 

  



onr. goed Woonhuis overledene 

locatie Kampen, wijk 1 nummer 137 

  

comparanten naam Bantjes, Alida 

   functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 naam Pastoor, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Commandeur v.d. Nachtwacht te Kampen 

 naam Bantjes, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Kruidenier te Amsterdam 

 Naam Moulin, Jurjan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Niet vermeld 

samenvatting Inventarisatie van de nalatenschap van Gerrit Bantjes, overleden op 3 oktober 
1821 te Kampen. Geen bijzonderheden. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 70 I-572a 1445 25-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis en where 

locatie Kampen, hoek Geerstraat / Burgwal, wijk 1 nummer 143 

 2. huis met pakhuis 

 Kampen, hoek Burgwal / Geerstraat, wijk 1 nummer 333 

  

comparanten naam Bruggink, Dirk Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier /tapper te Kampen 

 naam Meulen, Geesje van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Hartevelt, Joannes 

  Functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Brander te Leiden 
Firma van Hartevelt en Zoon 

 Naam Bijsterbos, mr Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur te Kampen 
Namens schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de fa. van Hartevelt en Zoon een 
bedrag van ƒ349 tegen 5 procent per jaar wegens geleverde drank. 
Als onderpand gelden enige huizen in Kampen, waarop nog een verplichting 
rust ten behoeve van Aleida van Diepen en van Gerrit Beijerink.  
NB. bijgevoegd de akte van volmacht. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 71 I-572a 1447 25-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 261 

  

comparanten naam Tonneboeijer, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Wijnkoper te Kampen 

 naam Temminck, Librecht Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Commissaris van politie te Kampen 

 naam Suerdfeger, Johanna Charlotta 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Weduwe van kapitein Schmitz 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Librecht Jan Temminck en Joanna 
Charlotta  Suerdfeger, groot ƒ600 en gevestigd op een huis op de Oudestraat. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 72 I-572a 1448 25-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, wijk 2 nummer 261 

  

comparanten naam Tonneboeijer, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Wijnkoper te Kampen 

 naam Temminck, Librecht Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Commissaris van politie te Kampen 

 naam Suerdfeger, Johanna Charlotta 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Weduwe van kapitein Schmitz 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Librecht Jan Temminck en Johanna 
Charlotta Suerdfeger, groot ƒ400 en gevestigd op een huis in wijk 2. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 73 I-572a 1449 26-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Ten Boekopslag 

locatie Kampen 

  

comparanten naam Nuis, Herman  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Particulier en raadslid te Kampen 
 

 naam Stuurman, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 

 naam Haan, Maria Wilhelmina de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het gedeeltelijk opheffen van 
een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Stuurman en diens 
echtgenote, tot een bedrag van ƒ10.000 en daarbij uit het verband te ontslaan 
één zesde portie van het ten Boekopslag.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 74 I-572a 1450 30-10-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Een twijgwaard genaamd de Koeslag 

locatie Wilsum, tussen Willems, Bondam en van den Berg 

  

comparanten naam Zendijk, Israel Mozes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 
 

 naam Zendijk, Mozes Israel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Kampen 
Zoon van schuldenaar 

 naam Stibbe, Jacob Salomon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zoon Mozes een bedrag van ƒ500 
tegen 5 procent per jaar, zijnde het erfdeel van zijn moeder Dientje Mozes 
Schaap.  
Als onderpand geldt een twijgwaard in Wilsum, waarop nog een verplichting 
rust. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 75 I-572a 1451 03-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Pakhuis 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4, nummer 367 

  

comparanten naam Nijhuis, Roelof 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Grutter/winkelier te Kampen 

 naam Velthuis, Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Bakker/winkelier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas Velthuis een pakhuis op 
de Oudestraat voor een bedrag van ƒ75.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 76 I-572a 1452 02-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte instemming 

  

onr. goed Zie akte nummer 1430 

locatie  

  

comparanten naam Sluis, Johanna Everdina van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparante 
Kampen 
Echtgenote van Jan Schallenberg 

samenvatting Comparante verklaart het eens te zijn met de verkoop van twee stukken land 
door haar echtgenoot gedaan aan Frederik Romijn, zoals vermeld in akte 
nummer 1430. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 77 I-572a 1453 03-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Hofstraat westzijde, wijk 3 nummer 138 

  

comparanten naam Wetering, Jacob van de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Bakker te Kampen 

 naam Noort, Dirk van den 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Bakker te Kampen 



 naam Berghuis, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten, voogden over Hendrik Jan van den Noort, verklaren 
toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten 
laste van Jacob Berghuis, gevestigd op een huis in de Hofstraat. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 78 I-572a 1454 10-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 249 

  

comparanten naam Sprée, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Ontvanger der registratie te Kampen 

 naam Schultz, Clara 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Clara Schultz een huis op de 
Vloedddijk voor een bedrag van ƒ1150.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 79 I-572a 1455 10-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van een schuldvordering 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 245 

  

comparanten naam Fels, Jan Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Executeur 
Meester zilversmid te Kampen 

 naam Gluijsteen, Caspar Antonie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Plaatsvervangende executeur 
Koopman te Kampen 

 naam Houw, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schout te Kampen 

 Naam Nunspeet, Hendrik Jan van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
En echtgenote Hendrikje Pruijs 



samenvatting Comparanten, executeurs van de nalatenschap van Anna Staal, weduwe van 
Arend van Unen, verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Houw een 
schuldvordering, groot per resto ƒ190 tegen 5 procent ten laste van Hendrik 
Jan van Nunspeet en diens echtgenote, gevestigd op een huis in de 
Graafschap.  
NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 80 I-572a 1456 13-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berg, Maria van den 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hendrik Pastoor 

samenvatting Testatrice verklaart legaten te schenken aan de armen van Kampen, aan het 
gereformeerde Armen Kinderhuis, aan haar nichten Naatje en Eva Verink uit 
Rotterdam, aan Hendrik Nijman, Dientje Slim en aan Maria van Dijk Janszoon. 
Tot erfgenaam benoemt zij haar schoonzoon Hendrik van Dijk Janszoon, met de 
verplichting jaarlijks ƒ50 te betalen aan Gerrit Kortenhorst te Blokzijl. 
Executeurs zijn Hendrik van Dijk Jz en Hendrik Nijman. 
NB. wegens te grote zwakte kan testatrice niet tekenen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 81 I-572a 1457 15-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, hoek Karpersteeg, wijk 4 nummer 274 

  

comparanten naam Werff, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bakker te Kampen 

 naam Dijk, Hendrikje van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 
 

 naam Wetering, Jacob van de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Bakker te Kampen 
Als voogd 

 Naam Noort, Dirk van den 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Bakker te Kampen 
Als voogd 



samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob van de Wetering en Dirk 
van den Noort, als voogden over Hendrik Jan van den Noort, een bedrag van 
ƒ400 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de hoek van de Karpersteeg. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 82 I-572a 1459 16-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 119 

  

comparanten naam Pruimers, Geertruida 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Kampen 
Weduwe van Jan Biesterbos 

 naam Biesterbos, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 

 naam Heerde, Egbert van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zilversmid te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert van Heerde hun huis in 
de Broederstraat voor een bedrag van ƒ150, waarmee een schuld zal worden  
afgelost aan Hilligjen Dingster, weduwe van Albert Biesterbos,  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 83 I-572a 1460 19-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Post, Harm Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Landman te Zwollerkerspel 

samenvatting Testateur verklaart aan zijn echtgenote Niesje Jans Belt één vierde deel van 
zijn goederen in eigendom te schenken en één vierde deel in vruchtgebruik. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 84 I-572a 1461 19-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte testament 



  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Belt, Niesje Jans 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zwollerkerspel 
Echtgenote van Harm Jans Post 

samenvatting Testatrice verklaart één vierde gedeelte van haar goederen in eigendom en 
één vierde gedeelte in vruchtgebruik te schenken aan haar echtgenoot.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 85 I-572a 1462 19-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een slepersplaats 

locatie Kampen 

  

comparanten naam Weerd, Zwier Jans van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Arbeider te Kampen 

 naam Heerde, Hendrik van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart  verkocht te hebben aan Hendrik van Heerde een 
slepersplaats met paard en wagen en verdere toebehoren voor een bedrag van 
ƒ1220, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent. Hiermee zal tevens de schuld 
worden afgelost die op de slepersplaats rust ten behoeve van Harmen Willems 
de Rooij.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 86 I-572a 1463 21-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat hoek Marktsteeg, noordzijde 

  

comparanten naam Nieuwenhuis, Hendrika Elisabeth 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Met echtgenoot Rudolphus Johannis Woltgraft 

 naam Hemsing, Maria Philippina Henrietta  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Met echtgenoot Johannis Sprée 

 naam Hemsing, Maria Susanna 

  functie Erfgename 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zb te Kampen 

 naam Hemsing, Johannis 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Luitenant te Kampen 

 Naam Hemsing, Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Apotheker te Kampen 

 Naam Hemsing, Harmannus Johannes 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Kampen 

 Naam Wau, Albertus van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
En echtgenote Jannetje van Wilsum 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van B. H. van Berkum en Aleida Bantjes, verklaren 
toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten 
laste van Albertus van der Wau en diens echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd 
op een huis in de Buitennieuwstraat.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum nota 
 

 87 I-572a 1464 22-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed 1. Pakhuis 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 367 

 2. huis, where met grutterij en stal 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 131 

  

comparanten naam Caverlé, Vrouwtje Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Gerrit  Vrieze Bruins 

 naam Nijhuis, Roelof 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Grutter te Kampen 

 naam Braam, Femmetje van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven tot het reduceren van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Roelof Nijhuis en diens echtgenote tot 
een bedrag van ƒ2111,90, waarbij uit het verband kan worden ontslagen een 
pakhuis op de Oudestraat; het andere pand blijft met de hypotheek verbonden. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 88 I-572a 1465 23-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 342 

  

comparanten naam Dragt, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Schipper te Kampen 

 naam Waal, Lambertus de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Meester timmerman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lambertus de Waal een huis 
Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ500, betaalbaar in termijnen; 
koper neemt hiermee tevens de schuld over, groot ƒ300, die ten behoeve van 
Hendrika de Rooij op het perceel gevestigd was. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 89 I-572a 1466 28-11-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte royement 

  

onr. goed Gedeelten van: het ten Boekops Slag, het Knoppers Slag en een mate de 
Venepoort 

locatie Niet vermeld 

  

comparanten naam Nuis, Herman 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Particulier en raadslid te Kampen 
 

 naam Stuurman, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
 

 naam Haan, Maria Wilhelmina de 

  functie 
beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving, groot ƒ5000, ten laste van Jan Stuurman en diens 
echtgenote, gevestigd op diverse vaste goederen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 90 I-572a 1468 07-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een praamschuit 

locatie n.v.t. 



  

comparanten naam Dijk, Evert Everts 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder te Kampen 

 naam Westerhuis, Peter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Schipper te Kampen 
 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Westerhuis zijn 
praamschuit met zeil en treil en verdere toebehoren voor een bedrag van ƒ500, 
betaalbaar in termijnen tegen 5 procent; op het schip rust nog een verplichting 
groot ƒ375 ten behoeve van Sieneke Hielkes. 
NB. koper meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 91 I-572a 1470 08-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Gelder, Jannetje van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Michiel Nieuwenburg 

 naam Klooster, Jacobus ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Jacobus ten Klooster 
om haar zaken te behartigen en alles te doen wat noodzakelijk is. 
NB. deze akte is eerder gepasseerd; op dit ogenblik verklaart de notaris dat 
deze akte gelijk is aan het origineel van 09-02-1821. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 92 I-572a 1471 08-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where 

locatie Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 135 

  

comparanten naam Kluisenaar, Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Kampen 
Weduwe van Antoon Beekman 

 naam Kluisenaar, Johannes Petrus 

  functie 
beroep/woonpl. 

Volmachtgever 
Zb te Gosselies (Brabants Henegouwen) 



bijzonderheden 

 naam Visscher, Christiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Namens haar vader, verklaart comparante verkocht te hebben aan Christiaan 
Visscher een huis in de Geerstraat voor een bedrag van ƒ300, waarvan een 
gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen 5 procent per jaar.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 93 I-572a 1472 21-12-1821 Mr G. J. van Wijhe 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Boele, Gerritje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Zb te Kampen 
Weduwe van Dries van Gelder 

 naam Klooster, Jacobus ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 
 

 naam Gelder, Jannetje van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Kampen 
Schoondochter van contractante; weduwe van 
Michiel Nieuwenburg 

samenvatting Comparanten hebben de volgende overeenkomst gesloten: contractante 
verklaart dat zij de helft van de nalatenschap van haar overleden man aan haar 
schoondochter Jannetje van Gelder zal uitkeren; bij hertrouwen of overlijden 
(van contractante?), ontvangt de schoondochter minder en zal moeten afzien 
van alle aanspraken.   
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