
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  1 II- 399a 4129 20-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Hofstraat hoek Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 188 

  

comparanten naam Mouton, Hubertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier te Kampen 

 naam Warnar, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Westera, Willem Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een 
bedrag van ƒ250 tegen 5 procent per jaar.   
Als onderpand geldt hun huis in de Hofstraat, gekocht uit de boedel van 
Herschoe.  Zij moeten een brandverzekering afsluiten. 
NB. schuldenaren melden niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 2 II-399a 4130 20-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Bovennieuwstraat, hoek Extersteeg, wijk 2 nummer 120 

  

comparanten naam Noort, Willem van den 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Zb te Kampen 

 naam Bakker, Sara 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Stadsvroedvrouw te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Westera, Willem Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een 
bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.  
Als onderpand geldt hun huis in de Bovennieuwstraat, afkomstig uit de  
ouderlijke boedel, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de zoon 
van comparant, Hendrik Jan van den Noort. Het afsluiten van een 
brandverzekering is vereist. 

  

 



 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 3 II-399a 4131 20-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 188  

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 120 

  

comparanten naam Stibbe, David Salomon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 
 

 naam Mouton, Hubertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier te Kampen 
En echtgenote Johanna Warnar 

 naam Noort, Willem van den 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bakker te Kampen 
En echtgenote Sara Bakker 

samenvatting Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot radiatie van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Hubertus Mouton en diens echtgenote, 
groot ƒ150, gevestigd op een huis in de Hofstraat; tevens van Willem van den 
Noort en echtgenote, groot ƒ350, gevestigd op een huis in de 
Bovennieuwstraat.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 4 II-399a 4132 20-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van een schuldvordering 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 85 

  

comparanten naam Stibbe, David Salomon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Westera, Willem Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman te Kampen 

 naam Bruin, Hendrik de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier te Kampen 
En echtgenote Cornelia Hommerig 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Gerrits Westera een 
schuldvordering ten laste van Hendrik de Bruin en diens echtgenote, groot 
ƒ350, gevestigd op een huis op de Burgwal. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 5 II-399a 4133 20-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berghuijs, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Zb te Kampen 

samenvatting Testateur, ziek van lichaam maar helder van geest, verklaart dat zijn vijf 
kinderen hun legitieme portie moeten krijgen; hij schenkt legaten aan zijn 
dochter Jacoba en aan zijn vrouw Maria Meijer. Erfgenamen zijn de kinderen 
van zijn zoon Bernardus Jacobus Berghuijs.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum Notaris 
 

 6 II-399a 4134 22-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met grutterij 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 92 

  

comparanten naam Oever, Johannes Lucas van ‘t  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Grutter / winkelier te Kampen 

 naam Keuter, Lumina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Westera, Peter Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Gerrits Westera een bedrag 
van ƒ2500 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis met grutterij op de Oudestraat, afkomstig uit de 
ouderlijke boedel van comparant. Het afsluiten van een brandverzekering is 
vereist.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 7 II-399a 4135 25-10-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  



onr. goed Adres overledene 

locatie IJsselmuiden, Baan, wijk 1 nummer 17  

  

comparanten naam Haas, Hermina de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te IJsselmuiden 
Weduwe van Hermanus Scholten 

 naam Haas, Albert de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Bleker te IJsselmuiden 

 naam Scholten, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Groenteboer te IJsselmuiden 
Voogd en gevolmachtigde kinderen Scholten uit 
Velzen en namens Barend Scholten, Rijswijk 

 Naam Scholten, Arend 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Tuinman te Amersfoort 

 Naam Vegte, Cornelis van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Groenteboer te IJsselmuiden 

 Naam Scholten, Evert 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Arbeider / winkelier te Kampen 
Mede namens Johanna Dikschei wed. Scholten 

 Naam Scholten, Hendrik Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Schoenmaker te Genemuiden 

 Naam Selles, Frans 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Groenteboer te IJsselmuiden 
Weduwnaar van Jannigje Scholten 

 Naam Haas, Hendrik de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Groenteboer te IJsselmuiden 

 Naam Bruggen, Grietje van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Naaister te Kampen 
Weduwe van Gerrit Scholten 

 Naam Scholten, Frederik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Tuinman te IJsselmuiden 

 Naam Scholten, Eva 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te IJsselmuiden 
Opgeroepen maar niet aanwezig 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hermanus Scholten, zowel uit zijn eerste als 
zijn  tweede huwelijk, laten de in gemeenschap bezeten boedel inventariseren, 
in aanwezigheid van de vrederechter, griffier enz. 
Geen bijzonderheden. 
NB. bijgevoegd benoeming van de executeur en de akten van volmacht. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 8 II-399a 4137 01-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 226 

  

comparanten naam Deetman, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Zb te Kampen 

 naam Ramaker, Josina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Tegelaar, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Gepensioneerd majoor te Harderwijk 
 

 Naam Reinders, Zwaantje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Harderwijk 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en diens 
echtgenote een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis in de Graafschap, gekocht van Andries Kroese. 
Het afsluiten van een brandverzekering is vereist.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 9 II-399a 4139 04-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Klooster, Gerrigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jan Mooijen 

 naam Mooijen, Willempje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Winkelierster te Kampen 
Weduwe van Geert van Dijk 

 naam Mooijen, Gerrigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb op het Kampereiland 
Echtgenote van Dirk van der Werff 

 Naam Mooijen, Aaltje 

  Functie Erfgename 



Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zb te Kampen 
Echtgenote van Zwier Antonie van den Bos 

 Naam Snel, Hilligje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Oldenbroek 
Echtgenote van Jan Bos 

 Naam Snel, Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmermansknecht te Kampen 
kleinkind 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Mooijen, willen overgaan tot benoeming 
van  diverse deskundigen om de gezamenlijke boedel te kunnen scheiden. 
Comparant Jan Snel verklaart zich hiertegen te verzetten, ook na herhaalde 
verzoeken van de notaris. 
NB. bijgevoegd akten van volmacht. 

  

 
 
 

                        Inv.nr akte nr. datum notaris 
 

 10 II-399a 4140 07-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where (twee onder één kap) 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 50c en 50d 

  

comparanten naam Sleurink, Wichert 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Kastelein te Kampen 

 naam Nunspeet, Jan van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Vrachtrijder te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van Nunspeet een huis in de 
Groenestraat, door hem nieuw gebouwd, voor een bedrag van ƒ525.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  11 II-399a 4141 10-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Mastenbroek, Anna Catharina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Wonend in het H. Geesten Gasthuis 

samenvatting Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris over te dragen. 
Hierin staat vermeld dat zij legaten schenkt aan Maria Grada Rokus en aan Jan 
Hendrik Tophof. Tot erfgenamen benoemt zij Jan Hendrik Tophof en 
Gerhardus Vrenegoor. Als executeur noemt zij mr F. L. Rambonnet Fzn, 
advocaat te Kampen. 



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 12 II-399a 4142 11-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte huwelijkscontract 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Cranenburgh, Gerard van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractant 
Kassier te Amsterdam 

 naam Romunde, Magdalena Regina Wilhelmina van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Contractante 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden 
en stellen daartoe voorwaarden op; de belangrijkste zijn dat er tussen de 
echtelieden geen gemeenschap van goederen zal bestaan en dat zij niet 
aansprakelijk zijn voor elkaars schulden.  
Details in de akte.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 13 II-399a 4143 14-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. een buitenplaatsje genaamd Vredenburg 

locatie IJsselmuiden, Nieuweweg, wijk 1 nummer 55 

 2. huis, erf en where 

 IJsselmuiden, Baan, wijk 1 nummer 75 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 3 nummer 98 

 4. huis, erf en where met bakkerij 

 Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 90 

 5. een huis gebruikt als veehouderij 

 Kampen, Buitennieuwstraat, sectie F nummer 1028 

  

comparanten naam Alferink, Johannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Bakker te Kampen 

 naam Soomer, Christina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Tegelaar, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Gepensioneerd majoor te Harderwijk 



 Naam Reinders, Zwaantje 

  Functie 
Beroep/woonpl.  
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Harderwijk 
Echtgenote van schuldeiser 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en diens 
echtgenote een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog een verplichting 
rust ten behoeve van de erven van Peter Willem Werff Hendrikszoon uit 
Zwolle. Het afsluiten van een brandverzekering is een vereiste. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 14 II-399a 4144 15-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte In bewaringgeving 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Vriese, Cornelis Johannes de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Directeur der posterijen te Kampen 

 naam Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Plv kantonrechter te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verschillende aan hun verstrekte lastgevingen bij de 
notaris in bewaring te geven.  
Het betreft volmachten afgegeven door Amelia Charlotta de Chalmot, David 
Jacobus Alexander de Chalmot en Wilhelmina Charlotta de Chalmot aan 
comparanten.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 15 II-399a 4146 15-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een tuin met tuinhuisje 

locatie Kampen, Heiligesteeg, wijk 1 nummer 295 

  

comparanten naam Dalfsen, Johanna v 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Winkelierster / broodbakster te Kampen 
Weduwe van Teunis Helderman 

 naam Meijberg, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Meesterknecht stadswerkhuis te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Meijberg een tuin in 
Kampen, gekocht van de weduwe van Paulus Romond, voor een bedrag van 
ƒ350.  

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  16 II-399a 4149 18-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Mesnil, Judith Reina du 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Testatrice verklaart een legaat te schenken aan Aaltje de Boer, aan haar nicht 
Ettina Lamegina du Mesnil de l’Estrille en aan haar nicht Wilkina Hendrika 
Reina du Mesnil de l’Estrille.  
Bovengenoemde nichten worden tevens tot erfgenamen benoemd.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 17 II-399a 4150 31-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berghuijs, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 

 naam Berghuijs, Albertus Jacobzoon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 
Mede namens Jacoba Berghuijs, Pieter Hendrik  
Meijer, Bernardus Jacobus Berghuijs, Hermanus 
Cornelis Berghuijs uit Amsterdam 

 naam Hubert, mr Willem Peter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Procureur rechtbank te Zwolle 

samenvatting Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van hun vader Jacob Berghuijs, 
verklaren een volmacht te verstrekken aan mr Willem Peter Hubert om namens 
hen op te treden bij de afwikkeling van de nalatenschap en alles te doen wat 
daartoe noodzakelijk is. 
NB. bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 18 II-399a 4151 22-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 



  

onr. goed Huis en tuin 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 149 

  

comparanten naam Nijhuis, Jan Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Winkelier te Kampen 

 naam Nuis, Maria Catharina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Winkelierster te Kampen 
ongehuwd 

 naam Eilers, Herm Andries 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Gepensioneerd majoor te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Herm Andries Eilers een huis 
in de Buitennieuwstraat, indertijd gekocht van Jan Willem Koops en Willempje 
Herms van ’t Haar, voor een bedrag van ƒ1600, dat deels op het perceel 
gevestigd blijft tegen 5 procent. Het afsluiten van een brandverzekering is een 
voorwaarde.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 19 II-399a 4152 26-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 98 

  

comparanten naam Gansebroek, Femmigje Berends 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Gerrit van Werven 

 naam Werven, Berend van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Timmerman te Kampen 

 naam Marinus, Krijn 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Sleper te Kampen 

 Naam Werven, Dirkje van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Kampen 
Echtgenote van koper 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Krijn Marinus en diens 
echtgenote drie vierde gedeelte van een huis op de Burgwal, afkomstig uit de 
ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ375.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 20 II-399a 4153 26-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Marinus, Krijn 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Sleper te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn vrouw Dirkje van Werven tot zijn erfgename te 
benoemen. 
NB. in de kantlijn genoteerd: overleden 12 of 13 januari 1864. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 21 II-399a 4154 26-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Werven, Dirkje van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Krijn Marinus 

samenvatting Testatrice verklaart haar lijfstoebehoren, waaronder goud en zilver, te 
vermaken aan haar broer en zuster. 
Erfgenaam is haar echtgenoot. 
NB. in de kantlijn vermeld: herroepen dd 22 januari 1864. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 22 II-399a 4155 30-11-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Erf met huis, schuur, berg en verdere opstal en land 

locatie Kamperveen, Zuideinde, sectie E nummer 228 t/m 234, 470 t/m 500 

  

comparanten naam Lankhorst, Gerrit Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Raadslid te Kampen 

 naam Gunnink, Frans 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Frans Gunnink, groot ƒ4000 gevestigd 
op een boerenerf in Kamperveen. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 23 II-399a 4157 en 4166 12-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 109  

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 129  

 3. huisje, erf en where 

 Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 149  

 4. huis, erf en where 

 Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 219  

 5. huis, erf en where 

 Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 135  

 6. huis, erf en where 

 Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 141 

 7. huis, erf en where 

 Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 223 

 8. huisje, erf en where 

 Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 110 

 9. huis, erf en where 

 Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 115 

 10. huisje, erf en where 

 Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208a 

 11. huisje, erf en where 

 Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208a 

 12. huisje, erf en where 

 Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208b 

 13. huis, erf en where 

 Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 301 

 14. enig groenland 

 IJsselmuiden, Oosterhout, sectie B nummer 439 

 15. enig groenland 

 IJsselmuiden, sectie B nummer 347 

  

comparanten naam Lok, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Johannes Kuijlman, gevolmachtigde 

 naam Kuijlman, Pieter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Bakker te Harderwijk 

 naam Kuijlman, Zwaantje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Harderwijk 
Echtgenote van Bernardus Punt 

 Naam Kuijlman, Jan Christoffel 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Koopman te Kampen 

 Naam Kuijlman, Johanna 



  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Stadsvroedvrouw te Kampen 
Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon  

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Johannes Kuijlman, willen diverse percelen 
onroerend goed, meestal verhuurd, openbaar laten verkopen; de voorwaarden 
daartoe staan vermeld in de akte, evenals details over de huizen. 
De percelen 5, 14 en 15 worden niet verkocht.  Namen van de kopers zijn: 
Johanna van Dalfsen koopt voor ƒ287; Jurrian Kok voor ƒ341, ƒ237, ƒ254 en 
ƒ225; Lammert van van Sloten voor ƒ511; Jacob van Dijk voor ƒ459; fa. B. 
Scheffer en Co voor ƒ313; Hendrik Karel Stevanius voor ƒ739; Kornelis 
Kooiman voor ƒ283; Herm Zwerus en Jan Kragt voor ƒ236 en Gerhardus 
Hoogenkamp voor ƒ659. 
NB. bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 24 II-399a 4159 14-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where met plaats en stal 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 257 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 354 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 142 

  

comparanten naam Schoonhoven, Jan Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Veehouder / voerman te Kampen 

 naam Kip, Gerrigje Jacobs 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Lentz, Johannes Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Nicolaas Lentz een 
bedrag van ƒ2500 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen in de stad.  
NB. details over de huizen in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 25 II-399a 4162 20-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Enig groenland 

locatie Mastenbroek, sectie B nummer 450 

  

comparanten naam Veen, Jan van der 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Beurtschipper op Amsterdam te Kampen 

 naam Braak, Johanna Cornelia Catherina ter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Particulier te Amsterdam 

 naam Koetsier, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Veehouder te IJsselmuiden 

 Naam Potkamp, Arend 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Veehouder te IJsselmuiden 

samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster heeft comparant een stuk groenland verkocht, 
afkomstig uit de boedel van Femmelia Helena Ridder, weduwe van Willem 
Bijsterbos, aan Gerrit Koetsier en Arend Potkamp voor een bedrag van ƒ450. 
Kopers willen het perceel in de lengte delen.  
NB. Bijgevoegd de akte van volmacht; koper Potkamp meldt niet te kunnen 
schrijven.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 26 II-399a 4163 20-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 259 

  

comparanten naam Ingen, mr Hendrik Pelgrim Marius Cato van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Advocaat te Kampen 

 naam Keijzer, Abraham Levi Cohen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Abraham Levi Cohen Keijzer, groot 
ƒ1000 wegens onbetaalde kooppenningen voor een huis op de Oudestraat.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 27 II-399a 4165 21-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop van roerende goederen 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Romunde, Leonard Hendrik van 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant wil een partij Noordse houtwaren openbaar laten verkopen; de 
voorwaarden staan vermeld in de akte. 
De opbrengst is ƒ2791. 
NB. in de akte de lijst met namen van de kopers en de bedragen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 28 II-399a 4167  27-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop van een schuldbekentenis 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Lok, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Johannes Kuijlman, mede namens  
Zwaantje Kuijlman 

 naam Kuijlman, Jan Christoffel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen  

 naam Kuijlman, Pieter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Bakker te Harderwijk 

 Naam Kuijlman, Johanna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Stadsvroedvrouw te Kampen 
Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon 

 naam Coops, Gerrit Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Kampen 
En echtgenote Marrigje Gerrits 

samenvatting Comparanten willen een schuldbekentenis groot ƒ500 tegen 5 procent ten 
laste van Gerrit Jan Coops en echtgenote en gevestigd op een 
turfdragersplaats in Kampen, openbaar verkopen; de voorwaarden staan 
vermeld in de akte. 
Hoogste bieder is Dries Johannes ten Klooster met een bod van ƒ16.  
De schuldbekentenis blijft onverkocht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 29 II-399a 4168 28-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where (verhuurd) 

locatie Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 135 

  



comparanten naam Lok, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Johannes Kuijlman 

 naam Kuijlman, Jan Christoffel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Kuijlman, Pieter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Bakker te Harderwijk 

 Naam Kuijlman, Zwaantje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Harderwijk 
Echtgenote van Bernardus Punt 

 Naam Kuijlman, Johanna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Stadsvroedvrouw te Kampen 
Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon 

 Naam Kok, Jurjan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Zb te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jurjan Kok een huis in de 
Morrensteeg voor een bedrag van ƒ281.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 30 II-399a 4169 28-12-1842 F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Adres overledene 

locatie Kampen, St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 178 

  

comparanten naam Meppelink, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Albertus Carolus Tijl 

 naam Droz, Carel Lodewijk Humbert 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Ambtenaar bij Belastingen te Kampen 

 naam Drijer, Hendrik Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Ambtenaar bij Belastingen te Kampen 

 Naam Meppelink, Derk 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Bakker te Coevorden 
Als toeziend voogd 

 Naam Trijssenaar, Cornelis 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Ambtenaar bij Belastingen te Kampen 



 naam Tijl, Asselinus Johannes 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Arts te Hattem 
Vertegenwoordigd door Pieter Hoeken, Kampen  

samenvatting Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Albertus Carolus Tijl, zowel 
uit het eerste als het tweede huwelijk, laten de boedel inventariseren. 
Kleding, huisraad en schulden. 
NB. bijgevoegd de akten van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 31 II-399a 4170 29-12-1842 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met bomen en bouwland 

locatie Brunnepe, letter C nummer 18 

  

comparanten naam Veen, Louw Jans van ‘t 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder te Brunnepe 

 naam Zomer, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman op het Haatland 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Zomer een huis in 
Brunnepe, gekocht van Dirk van Hulsen en echtgenote, voor een bedrag van 
ƒ600.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 32 II-399a 4172 en 4189 02-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Tuin met essen, wilgen en vruchtbomen 

locatie Brunnepe, aan de nieuwe stadswandeling, letter C nummer 98 

  

comparanten naam Lemker, mr Frans 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Burgemeester te Kampen 
Ridder Nederlandse Leeuw 

 Naam Veldhuis, Nicolaas 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Bieder 
Zb te Brunnepe 

samenvatting Opdrachtgever wil een tuin in Brunnepe openbaar laten verkopen; de 
voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte. 
Nicolaas Veldhuis biedt ƒ106, wat door verkoper niet wordt aangenomen. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 33 II-399a 4175 03-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitenhofstraat, wijk 4 nummer 68 

  

comparanten naam Dijkstra, Pieter Bonnes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Nachtwacht te Kampen 

 naam Hul, Jan van ‘t 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van ’t Hul een huis in de 
Buitenhofstraat, indertijd gekocht van Jannes van Marle, voor een bedrag van 
ƒ200.  
NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 34 II-399a 4173 en 4190 02-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 158 

  

comparanten naam Malestijn, Annetje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jan Hoeve 

 naam Berkum Bijsterbos, mr Willem van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat te Kampen 

 naam Hoeve, Barend 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Veldwachter te Holten 
Toeziend voogd 

 Naam Sloten, Lammert van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Bieder 
Smid te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Hoeve, verklaren een huis in de 
Buitennieuwstraat openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan 
vermeld in de akte. 
Hoogste bieder is Lammert van Sloten met een bod van ƒ840 en wordt 
daarmee eigenaar. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 35 II-399a 4174 02-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 219 

  

comparanten naam Weijenberg, Dirkje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Andries Schwab 

 naam Weijenberg, Everdina Hendrika 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Echtgenote van Barend Kraal 

 naam Weijenberg, Hermpje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Schoonmaakster te Kampen 
Weduwe van Lubbert van Leuveren 

 Naam Kuijlman, Johannes 

  Functie 
Beroep[/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Aart Weijenberg, verklaren toestemming te 
geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van 
Johannes Koopman, groot ƒ905 en gevestigd op een huis in de Graafschap. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 36 II-399a 4177 05-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t.  

locatie  

  

comparanten naam Althues, Johannes Hermanus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Zb te Kampen 
Ook: Olthuis 

samenvatting Testateur verklaart een legaat te schenken aan de pastoor van de statie in de 
Rijnvisgang. Tot erfgename benoemt hij zijn nicht Anne Marie Richters, 
afkomstig uit Munsterland; executeurs worden Johan Herman Thomas en 
Gerrit Frederiks Oud, beiden uit Kampen. 
NB. hij meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 37 II-399a 4178 05-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  



onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 234 

  

comparanten naam Slot, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Hendrik Jan Houn 

 naam Schoonhoven, Jan Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Rijtuigverhuurder te Kampen 

 naam Kip, Gerrigje Jacobs 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

    

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Willem Schoonhoven en diens 
echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een huis in de Graafschap. 
NB. wegens hoge ouderdom kan comparante niet tekenen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 38 II-399a 4179 06-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Galleus, Frederik Wolters 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Landman te Kamperveen 

samenvatting Testateur verklaart zijn zuster Marrijtje Wolters Galleus tot zijn erfgename te 
benoemen; bij haar vooroverlijden wordt zijn neef Wolter Dirks Netjes 
erfgenaam. 
NB. testateur meldt niet te kunnen schrijven; in de kantlijn genoteerd: 
herroepen 21 juni 1852. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 39 II-399a 4180 06-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t.  

locatie  

  

comparanten naam Galleus, Marrijtje Wolters 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Landbouwster te Kamperveen 



samenvatting Testatrice verklaart haar broer Frederik Wolters Galleus tot haar erfgenaam te 
benoemen; bij zijn vooroverlijden wordt haar neef Wolter Dirk Netjes haar 
erfgenaam.  
NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven; in de kantlijn genoteerd: 
herroepen 21 juni 1852. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 40 II-399a 4181 09-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin en werkplaats 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 90 

  

comparanten naam Weerd, Rein Times van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Wagenmaker te Kampen 

 naam Westerhoff, Pieternella Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Westera, Willem Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een 
bedrag van ƒ850 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal, door comparant gekocht van 
zijn broers en zusters; op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve 
van Aaltje Jans van ‘t Oever 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 41 II-399a 4182 09-01-1843 F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin 

locatie Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 284 

  

comparanten naam Oldenbroek, Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Veehouder te Kampen 

 naam Westera, Willem Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een bedrag 
van ƒ100 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis op de Vloeddijk, indertijd gekocht van Lubbertus 
en Arend Oldebroek, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van 



schuldeiser. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 42 II-399a 4183 06-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop van twieg 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berghuijs, Albertus Jacobzoon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Koopman te Kampen 
Namens alle eigenaren 

samenvatting Op verzoek van Albertus Berghuijs Jacobzoon, mede-eigenaar, wordt een 
perceel twieg geveild in Zwollerkerspel; de voorwaarden staan vermeld in de 
akte. Hij wordt zelf koper voor een bedrag van ƒ157. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 43 II-399a 4185 11-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een houthaag genaamd .. Gerrits Hagen 

locatie Mastenbroek, in de Koekoek, sectie D nummer 105 

  

comparanten naam Eijsink, Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te IJsselmuiden 
Weduwe van Lammert Hollander 

 naam Hollander, Hendrik Lammertzoon 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Landbouwer te IJsselmuiden 

 naam Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Burgemeester van Kamperveen te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Hollander, verklaren verkocht te hebben 
aan Christianus Hendricus Adolf Engelenberg een houthagen in de Koekoek, 
afkomstig uit een boedelscheiding, abusievelijk op naam van Lambert Hendrik 
Hollander, voor een bedrag van ƒ200.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 44 II-399a 4184 en 4194 09-01-1843 Mr F.Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  



onr. goed Enige twiegweerden genaamd de Spitze 

locatie Zwollerkerspel, polder van Mastenbroek, sectie P nummer 341 

  

comparanten naam Berghuijs Jacobzoon, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Koopman te Kampen 
 

 naam Berghuijs, Albertus Jacobzoon 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 
Mede voor zichzelf 

 naam Berghuijs, Hermanus Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Kampen 

 naam Berghuijs, Jacoba 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Amsterdam 
Echtgenote van Pieter Hendrik Meijer 

 Naam Berghuijs, Bernardus Jacobus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Koopman te Amsterdam  

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacob Berghuijs, laten enkele twiegweerden  
openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Koper wordt Jan Willem Schoonhoven voor een bedrag van ƒ1300.  
NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 45 II-399a 4187 13-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Een tuin met tuinhuisje 

locatie Brunnepe, Pannekoekendijk, sectie F nummer 85 

  

comparanten naam Veen, Jan van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Beurtschipper op Amsterdam te Kampen 

 naam Veen, Evert Hendrik Boele van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
Bijzonderheden  

Koper 
Beurtschipper op Amsterdam te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert Hendrik Boele van der Veen 
een tuin met tuinhuisje, gereedschap en toebehoren voor een bedrag van 
ƒ400. Hij heeft de tuin indertijd gekocht van Hermen van Assen en Jansje van 
Assen, echtgenote van Hermen Cornelis Berghuijs.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 46 II-399a 4191 18-01-1843 Mr F. Rambonnet 



soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met stal 

locatie Kampen, hoek Botervatsteeg / Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 103 

  

comparanten naam Nijhuis, Jan Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman / winkelier te Kampen 

 naam Nuis, Catharina Elisabeth 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Dwars, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Predikant te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Dwars een bedrag van 
ƒ900 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis in de Botervatsteeg, gekocht van Daniel Reinder 
Bouhuijs, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 47 II-399a 4193 21-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Zie akte 

locatie  

  

comparanten naam Lammers, Hendrikus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 

 naam Lammers, Timon Lucas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Zb te Kampen 

 naam Lammers, Diena 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Hendrik Ridderinkhof 

 Naam Lammers, Gerrit 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Bakker te Rijssen 
Vertegenwoordigd door Hendrikus Lammers 

 Naam Lammers, Willemina 

   Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Rijssen 
Echtgenote van Arend Scherphof; 
vertegenwoordigd door Hendrikus  Lammers 

 Naam Dannenberg, Janna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 

Erfgename 
Boerenwerkster te Rijssen 



bijzonderheden Weduwe van Evert Lammers; vertegenwoordigd 
door Hendrikus Lammers. 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Janna Lammers, verklaren toestemming te 
geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen ten laste van 
Johan Henrick Beeker en echtgenote Aleida Johanna Bruinier, Willem 
Deetman, Daniel Reinder Bouhuijs en Gerrit van Heerde en echtgenote 
Gerrigje Lammers.  Alle inschrijvingen stonden oorspronkelijk op naam van 
Wouter Lammers, stadsroededrager.  
NB. bijgevoegd de akte van volmacht; meer details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 48 II-399a 4197 24-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis en stal 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 346 

  

comparanten naam Frijlink, Hilligje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Willem Kragt 

 naam Frijlink, Bastiaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 
Als voogd over Cornelis Frijlink 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Harm Frijlink en Evertje Bos e.a., verklaren 
toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten 
laste van Gerrit Jacob Top en Jan Willem Schoonhoven, groot ƒ500 wegens 
onbetaalde kooppenningen van een huis Achter de nieuwe Muur. 
NB. erfgename meldt niet te kunnen schrijven.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  49 II-399a 4198 25-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 144  

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 252 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 256 

  

comparanten naam Temminck, Adriaan Mathijs Pieter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Commissionair te Kampen 

 naam Degenhardt, Anna Christina Engela Charlotta 

  functie 
beroep/woonpl. 

Schuldenares 
Kampen 



bijzonderheden Echtgenote van schuldenaar 

 naam Lentz, Johannes Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Nicolaas Lentz een 
bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen in Kampen, waarvoor een 
brandverzekering moet worden afgesloten. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 50 II-399a 4199 31-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Broederweg zuidzijde, wijk 3 nummer 273 

  

comparanten naam Bos, Gerrit Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Veehouder te Kampen 

 naam Dorgelo, Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Leeuw, Reindert de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reindert de Leeuw een bedrag van 
ƒ400 tegen 4½ procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de Broederweg, gekocht van Johan Hendrik 
Tiel. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. 
NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 51 II-399a 4204 01-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 147 

  

comparanten naam Beverwijk, Arian van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Boekdrukker te Kampen 

 naam Reuijl, Hendrikus Janszoon 

  functie 
beroep/woonpl. 

Koper 
Koopman te Kampen 



bijzonderheden 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrikus Reuijl Janszoon een 
huis in de Buitennieuwstraat, aangekocht van Hendrikus Langes en Barta van 
Beverwijk, voor een bedrag van ƒ1100.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 52 II-399a 4205 06-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Enig bouwland 

locatie Brunnepe, sectie F nummer 2855 

  

comparanten naam Top, Gerrit Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Banketbakker te Kampen 

 naam Werven, Hendrik van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Boerenknecht te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van Werven een stuk 
bouwland in Brunnepe, indertijd gekocht van Dirk van Hulzen, voor een 
bedrag van ƒ200.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 53 II-399a 4196 en 4206 23-01-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. pottenbakkerij met pakhuis, erf en where en knechtenwoning 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 92 en 91 

 2. herenhuis, erf en where en stal 

 Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 93 

  

comparanten naam Vogelenzang, Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparant wil enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de 
voorwaarden staan vermeld in de akte. Bij de inzet wordt er geboden door Jan 
Hendrik Nijhuis en Peter Teune. 
Bij de finale toewijzing wordt het eerste perceel gekocht door Willem Frederik 
Blom voor ƒ2273 en het tweede perceel door Jacobus Stapper én eerste koper 
voor een bedrag van ƒ1400. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 54 II-399a 4207 09-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed 1. Adres overledene 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 77 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, t.o. de St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 54 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, achter het Stadhuis, wijk 3 nummer 7 

 4. drie huisjes  

 Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 10, 10a en 11 

 5. een aandeel in huis, erf en where met tuin 
Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 228  

 6. een aandeel in  huis, erf en where met boekdrukkerij 

 Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 153 

 7. een aandeel in een stuk land genaamd Jonker Helsland 

 Kampen, polder van Dronthen 

  

  

comparanten naam Moulin, Jurriaan  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Deurwaarder te Kampen 
Mede als toeziend voogd 

 naam Moulin, Femmina Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Spanbroek 
Echtgenote van Herman Valckenier de Greeve, 
vertegenwoordigd door Jurriaan Moulin 

 naam Swart, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Koopman te Kampen 
Weduwnaar van Geertruida Alijda Moulin 

 Naam Moulin, Alijda Catharina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
Bijzonderheden 

Erfgename 
Modemaakster te Kampen 

 Naam Moulin, Anna Helena 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 Naam, Moulin, Catharina Anna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 Naam Veen, Klaas Visscher van ‘t 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Kleermaker te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Evert Moulin en Helena Clasina de Greeve, 
laten de nagelaten boedel inventariseren.  Huisraad, lijfstoebehoren, 
goud/zilver, winkelgoederen, schuldbekentenissen, waardepapieren, 
onroerend goed en schulden. 
NB. zeer uitvoerige boedelbeschrijving; bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 55 II-399a 4210 15-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 113 

  

comparanten naam Dooren, Daniel van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Zb te Kampen 

 naam Meijlink, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Notaris te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Meijlink een bedrag van ƒ100 
tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis in de Broederstraat, waarop nog een 
verplichting rust ten behoeve van schuldeiser.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  56 II-399a 4211 14-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 227 

  

comparanten naam Schoonhoven, Jan Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Voerman / veehouder te Kampen 

 naam Veldhuis, Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Zb te Brunnepe 

 naam Veen, Arend Jan van ‘t 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Wagenmaker te Brunnepe 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Arend Jan van ’t Veen een 
huis in de Graafschap, afkomstig uit de nalatenschap van Berend 
Schoonhoven en Berendina Kraayveld, voor een bedrag van ƒ500. Een deel 
van de koopsom blijft op het huis gevestigd tegen 5 procent ten behoeve van 
Jan Willem Schoonhoven. 

  

,  
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 57 II-399a 4214 14-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 



  

onr. goed 1. Huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 277 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 273 

  

comparanten naam Gockinga, Arnoldina Johanna 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Richard Andreas Ludolphie 

 naam Kuijlman ,Jannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Koopman te Kampen 
overleden 

 naam Lok, Aaltje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jannes Kuijlman, gevolmachtigde 

 naam Kuijlman, Pieter 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Bakker te Harderwijk 
 

 Naam Kuijlman, Zwaantje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Harderwijk 
Echtgenote van Bernardus Punt 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Jannes Kuijlman en Aaltje Lok, groot 
ƒ4000 en gevestigd op een huis op de Oudestraat. 
Mede namens de erven Kuijlman, verklaart schuldenares de lening te willen 
voortzetten op basis van een ander onderpand. (perceel nr.2) 
NB. bijgevoegd de akte van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 58 II-399a 4215 15-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis en where met open plaats 

locatie Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 215 

  

comparanten naam Hoek, Berend Noach 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman te Kampen 

 naam Pol, Jan van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Gepensioneerd adjudant onderofficier te 
IJsselmuiden 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van der Pol een huis op de 
Vloeddijk, aangekocht van Antonius Wilhelmus van Delden, voor een bedrag 
van ƒ500.  

  

 
 



 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 59 II-399a 4217 en 4225 27-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, bij de Munt, wijk 1 nummer 120 

 2. huis, erf en where met tuin 

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4a 

 3. huis, erf en where met tuin 

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4b 

 4. huis, erf en where  

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4d 

 5. huis, erf en where 

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 10 

 6. huis, erf en where 

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 11 

 7. huis, erf en where met open plaats 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 50 

 8. huis, erf en where 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 52 

 9. huis, erf en where met tuin 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 22 

  

comparanten naam Klooster, Gergje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jan Mooijen 

 naam Mooijen, Willempje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Winkelierster te Kampen 
Weduwe van Geert van Dijk 

 naam Mooijen, Gergje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb op het Kampereiland 
Echtgenote van Dirk van der Werff 

 Naam Bos, Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

gevolmachtigde 
tolgaarder te Oldenbroek 
namens Hilligje Snel, zijn echtgenote 

 Naam Mooijen, Aaltje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Zwier Antonie van den Bos 

 Naam Bijsterbos, mr Johan Christian  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Advocaat te Kampen 
Namens Jan Snel 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Mooijen en Marrigje Mooijen, verklaren 
diverse vaste goederen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan 
vermeld in de akte.  
Bij de inzet zijn de bieders: Bernardus Werner, Arend van Dijk, Dries Johannes 
ten Klooster, Adriaan Mathijs Pieter Temminck, Eimbert Docter, Jan van ’t Hul, 
Peter Burgemeister, Hendrik Jan van Wilsum en Jan Fijnebuik. 
Kopers worden: Bernardus Werner voor ƒ472, Gijsbert Baron voor ƒ675, Arend 
van Dijk voor ƒ867,50, Arend Kloek voor ƒ500, Dirk Jan de Haan voor ƒ210, Jan 



Snel voor ƒ310, Lubbert Frederiks van der Weerd voor ƒ886, Frederik Lodewijk 
Rambonnet voor ƒ550 en Lambert Teunis van den Brink voor ƒ860. 
NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 60 II-399a 4218 28-02-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte verzoek 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Berkum Bijsterbos, mr Willem van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Curator 
Advocaat te Kampen 

samenvatting Comparant, curator over de onbeheerde nalatenschap van Mathijs Ruhm (ook: 
Roem), verzoekt de notaris hem te overhandigen een kopie van het testament 
van wijlen Bartholomeus Doorenweerd, rk priester en van wijlen Martinus 
Suskens, gepensioneerd officier, die door de notaris worden bewaard.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 61 II-399a 4219 03-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Rill, Anna Wilhelmina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Dirk Jan de Haan 

 naam Rill, Maria Gezina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Johannes Diderich Maurer 

 naam Rill, Paulus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Trijpwever te Kampen 

 Naam Kruijff, Hendrik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Verver te Kampen 
Weduwnaar van Sophia Catharina Rill 

 Naam Kruijff, Anna Willemina 

  Functie 
Beroep/woonpl 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Dienstbode te Kampen 

 Naam Haan, Dirk Jan de 

  Functie Toeziend voogd 



Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Metselaar / timmerman te Kampen 

 Naam Eijkelboom, Lucretia 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Weduwe van Johannes Hermanus Figge 

 Naam Bleijdestein, Marrigje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Werkvrouw te Kampen 
Weduwe van Gerrit Eijkelboom 

 Naam Penninkhof, Klaas 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Veerman te Brunnepe 
Ook genaamd: Klaas Veerman 

 Naam Eijkelboom, Johanna Margaritha 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Klaas Penninkhof alias Veerman 

 naam Eijkelboom, Geertje 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Jan van Dijk 

 Naam Eijkelboom, Gerrit Berends 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Matroos te Kampen 

 Naam Eijkelboom, Johanna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Dienstbode te Kampen 

 Naam Eijkelboom, Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Schipper te Kampen 

 Naam Meulen, Maria van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Werkvrouw te Kampen 
Weduwe van Jan Nothrot 

 Naam Nothrot, Gerrit 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Loods te Kampen 

 Naam Nothrot, Evert Hendrik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Schippersknecht te Kampen 

 Naam Stegeman, Eva 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Flip Burgert 

 Naam Manssen, Johan Coenraad 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Predikant te Kampen 

 Naam Fels, Frederik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 



samenvatting Comparanten, erfgenamen van Amelia Elisabeth Rill, weduwe van Evert 
Eijkelboom, verklaren een volmacht te verstrekken aan Johan Coenraad 
Manssen en Frederik Fels om namens hen op te treden bij de afwikkeling van 
de nalatenschap en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is. 
NB. meerdere personen kunnen niet schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 62 II-399a 4222 07-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Adres overledene 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3, nummer 40 

  

comparanten naam Rill, Anna Maria 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Dirk Jan de Haan 

 naam Overige comparanten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Zie akte nr. 4219 

 naam Telder, Petrus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Taxateur 
Afslager verkopingen te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Amelia Elisabeth Rill, weduwe van Evert 
Eijkelboom, laten de nagelaten boedel inventariseren in aanwezigheid van de 
kantonrechter en griffier. 
Huishoudelijke zaken, lijfstoebehoren, goud/zilver, contanten, schulden en  
schuldbekentenissen.  
NB. bijgevoegd akten van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 63 II-399a 4224 13-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Een bouwmanserf met enige kampen groenland 

locatie Kamperveen, Hogeweg, van de Veendijk tot aan de Gelderse Gracht 

  

comparanten naam Huijer, Jan Jansen 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te IJsselmuiden 

 naam Abrahams, Jacobje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Landbouwster te Kamperveen 
Weduwe van Willem Kanis Hendrikzoon 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Jacobje Abrahams, groot ƒ3000 en 
gevestigd op een bouwmanserf in Kamperveen. 



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 64 II-399a 4220 en 4230 06-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 77 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, achter het Stadhuis, wijk 3 nummer 7 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 10 

 4. huis, erf en where 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 10a 

 5. huis, erf en where 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 11 

  

comparanten naam Moulin, Jurriaan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Deurwaarder te Kampen 
Mede namens Femmina Maria Moulin, Spanbroek 

 naam Swart, Willem Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Koopman te Kampen 
Weduwnaar van Geertruida Alida Moulin 

 naam Moulin, Alijda Catharina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Modemaakster te Kampen 

 Naam Moulin, Anna Helena 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

 Naam Moulin, Catharina Anna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Evert Moulin en Helena Clasina de Greeve, 
verklaren diverse percelen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden 
daartoe staan vermeld in de akte. 
Kopers zijn: Anna Helena Moulin voor ƒ5862,50; Hendrik Weijers voor ƒ710; 
Adriaan Mathijs Pieter Temminck voor ƒ205; Jan Cornelis Roelofs voor ƒ391 
en ƒ315. 
 NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank. 

  

 
  
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 65 II-399a 4221 en 4231 06-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Herenhuis  



locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 178 

  

comparanten naam Vriese, Cornelis Johannes de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Directeur Posterijen te Kampen 

 naam Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - jr 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Raadslid en plv kantonrechter te Kampen 
 

 naam Chalmot, Christina Elisabeth de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Kampen 

 Naam Chalmot, Wilhelmina Charlotta de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Idaard (Fr) 
Echtgenote van Henricus Offerhaus 

 Naam Chalmot, Amelia Charlotta de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgeefster 
Zb te Den Helder 
Echtgenote van August Ludwig Wilhelm Christian 
Seijffardt 

 Naam Chalmot, David Jacobus Alexander de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Rijksontvanger te Wanneperveen 

 naam Fels, Jan Jacob 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Fabrikant te Kampen 

samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verklaren comparanten een herenhuis, indertijd 
gekocht van Willem Jan Hennink, openbaar te willen verkopen; de 
voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Koper wordt Jan Jacob Fels voor een bedrag van ƒ1275. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 66 II-399a 4226 en 4239 15-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Huis en where met hof, hooiberg en bouwgrond 

locatie IJsselmuiden, hoek van de Baan, wijk 1 nummer 17 

  

comparanten naam Haas, Hermina de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
IJsselmuiden 
Weduwe van Hermanus Scholten; voogdes 

 naam Scholten, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Groenboer te IJsselmuiden 
Voogd; mede namens Arend Scholten, 
Amersfoort 

 naam Vegte, Cornelis van der 

  functie Toeziend voogd 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Groenboer te IJsselmuiden 

 Naam Scholten, Evert 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Arbeider / winkelier te Kampen 
Mede namens Johanna Dikschei weduwe 
Scholten, Velsen 

 Naam Langeveld, Dirk Meland 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Voogd 
Regent weeshuis te Velsen 
En Jan van Brussel, idem 

 Naam Scholten, Barend 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Tuinman te Rijswijk 
Vertegenwoordigd door Jan Scholten 

 Naam Scholten, Hendrik Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Schoenmaker te Genemuiden 

 Naam Selles, Frans 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Groenboer te IJsselmuiden 
Weduwnaar van Jannigjen Scholten 

 Naam Haas, Hendrik de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Groenboer te IJsselmuiden 

 Naam Bruggen, Grietje van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Naaister te Kampen 
Weduwe van Gerrit Scholten 

 Naam Scholten, Frederik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Tuinman te IJsselmuiden 

 Naam Scholten, Eva 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te IJsselmuidenb 

 naam Haas, Albert de 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Toeziend voogd 
Bleker te IJsselmuiden 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hermanus Scholten, zowel uit zijn eerste als 
zijn tweede huwelijk, verklaren een huis te IJsselmuiden openbaar te willen 
verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. 
Koper wordt Jan Scholten met een bod van ƒ1324,94.  
NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en een akte van volmacht; 
veel informatie in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. Datum notaris 
 

 67 II-399a 4227 17-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  



onr. goed Huis, erf en where, twee onder één kap met tuingrond 

locatie Brunnepe, letter C nummer 73 

  

comparanten naam Heuvel, Dirk van den  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Grutter / winkelier te Kampen 

 naam Schallenberg, Jannigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Lentz, Johannes Nicolaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig ter zijn aan Johannes Nicolaas Lentz een 
bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe, gekocht van Jan Antonie van den 
Bos en Aaltje Hendriks ten Hove. Het afsluiten van een brandverzekering is 
een voorwaarde. 
NB. meer details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 68 II-399a 4229 20-03-1843 Mr F., Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Erfje 

locatie Zwollerkerspel, aan de Zeedijk 

  

comparanten naam Post, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Landman te Kampen 

 naam Bouwmeester, Elisabeth Gerrits 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Weduwe van Gerrit Klaassen Hoekman 

samenvatting Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Elisabeth Gerrits Bouwmeester, groot 
ƒ500 en gevestigd op de helft van een erfje in Zwollerkerspel.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 69 II-399a 4237 28-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte verklaring 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Uitenhage de Mist, Anne Emelie 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparante 
Zb te Kampen 
Weduwe van Pierre Eschausier 

samenvatting Comparante verklaart af te zien van het vruchtgebruik van een deel van de 
inschrijving in het grootboek der nationale schuld van haar drie minderjarige 
zoons, te weten een bedrag van ƒ600 van de oudste zoon, ƒ3200 van de 
tweede zoon en ƒ1200 van de jongste zoon; deze inschrijvingen zijn afkomstig 
uit de boedel van hun grootvader Jacob Abraham Uitenhage de Mist.  
NB. meer details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 70 II-399a 4238 28-03-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte boedelscheiding 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 169 

  

comparanten naam Robijns, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 
Weduwnaar van Petronella van Oosten 

 naam Robijns, Cornelia Wilhelmina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Arend Hendrik Wensel 

 naam Robijns, Aletha Antonia 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jan Beers 

 naam Robijns, Johanna 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Dienstbode te Kampen 

 Naam Robijns, Johanna Maria 

  Functie 
Bedroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Naaister te Kampen 

 Naam Robijns, Johannes Wilhelmus 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Majoor infanterie te Maastricht 
Vertegenwoordigd door Hendrik Robijns 

 Naam Robijns, Petrus Aegidius 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 

 Naam Robijns, Wilhelmina 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Dienstbode te Kampen 

 Naam Robijns, Cornelis Hendrikus 

  Functie 
Beroep[/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun moeder Petronella van Oosten, vragen de 



notaris de gemeenschappelijke boedel te scheiden. Behalve huishoudelijke 
zaken en kleding, is er een huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Harm 
Dresselhuijs.  Het te verdelen bedrag is ƒ1138,88. 
NB. meer details in de akte; bijgevoegd een akte van volmacht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 71 II-399a 4240 03-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte volmacht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Notrot, Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Volmachtgever 
Zeevarende te Kampen 

 naam Manssen, Johan Coenraad 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Predikant te Kampen 

 naam Fels, Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant, mede-erfgenaam van Amelia Elisabeth Rill, weduwe van Evert 
Eijkelboom, verklaart een volmacht te verstrekken aan Johan Coenraad 
Manssen en Frederik Fels om namens hem, comparant, op te treden in de 
afwikkeling van deze nalatenschap en alles te doen wat daartoe noodzakelijk 
is. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 72 II-399a 4243 10-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. pottenbakkerij en pakhuis met erf en where en knechtenwoning 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 92 en 91 

 2. herenhuis, erf en where met stal 

 Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 93 

  

comparanten naam Blom, Willem Frederik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Zb te Kampen 
 

 naam Stapper, Jacobus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Fabrikant te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacobus Stapper zijn aandeel in 
enige vaste goederen, aangekocht van Cornelis Vogelzang, voor een bedrag 



van ƒ1300.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 73 II-399a 4244 11-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. enige twiegweerden en groenland genaamd de Spitze 

locatie Zwollerkerspel, in de polder van Mastenbroek 

 2. een stuk groenland genaamd het Paardenland 

 Wilsum, sectie A nummer 104  

 3. enig rietland  

 Zalk, sectie A nummer 196 

  

comparanten naam Schoonhoven, Jan Willem 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Veehouder / rijtuigverhuurder te Kampen 

 naam Kip, Gerrigje Jacobs 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Vlierden, Petronella Johanna Aleida van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Frans Frederik Ilrich Ludwig Last 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van 
Vlierden een bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 74 II-399a 4245 12-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 223 

  

comparanten naam Westerhuis, Klaas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Schipper te Kampen 

 naam Bron, Jennigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Scholte, Jan Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Veenbaas te Avereest 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Hendrik Scholte een bedrag 



van ƒ800 tegen 4½ procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Pieter 
Engelblik en Johanna Bogaarts, waarop nog een verplichting rust ten behoeve 
van de kinderen van Reinier Reumer.  
NB. Details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 75 II-399a 4246 14-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Eekeren, Gerrit Jan van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Testateur verklaart zijn echtgenote Hendrika de Waal tot zijn erfgename te 
benoemen; mochten zijn ouders nog leven, dan hebben zij recht op hun 
legitieme portie.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 76 II-399a 4247 14-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Waal, Hendrika de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Gerrit Jan van Eekeren 

samenvatting Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen. 
Mochten haar ouders nog leven of kinderen geboren zijn, dan hebben deze 
recht op hun legitieme portie. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 77 II-399a 4248 18-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop van Noords hout 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Romunde, Leonard Hendrik van 

  functie Opdrachtgever 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant laat een partij houtwaren openbaar verkopen; de voorwaarden 
staan vermeld in de akte. 
Volgt een lijst van percelen met namen van de kopers en de bedragen. Totale 
opbrengst is ƒ2437.  

  

 
 

 
                        inv. nr akte nr. datum notaris 

 

 78 II-399a 4249 19-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verpachting 

  

onr. goed Landerijen 

locatie Kamperveen en Zalk 

  

comparanten naam Spengler, jonkheer Willem Frederik van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Raadslid te Kampen 

samenvatting Op verzoek van comparant gaat de notaris diverse landerijen in Kamperveen 
en Zalk openbaar verpachten; de voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Namen van de pachters: Jan van Unen, Gerrit Puttenstein, Peter van Ittersum, 
Hendrik Smit, Gerrit van den Heuvel, Hendrik Brands van ’t Hul, Richard 
Burgemeester, Dries van Ommen, Willem IJssel, Marten Duim, Jan Krijns 
Vinke, Dirk Lindeboom, Egbert Rankenberg, Hendrik Scholten en Arend 
Arends van den Hoek. 
Totale opbrengst is ƒ517,75. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

79 II-399a 4250 21-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte verklaring 

  

onr. goed 1. Een woonhuisje met schuur 

locatie Wilsum, wijk A nummer 33 

 2. huis en tuin met twee kampen bouwland 

 Wilsum, wijk A nummer 18 

 3. een kamp hooiland 

 Wilsum, sectie A nummer 54 

  

comparanten naam Meulman, Annigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Genemuiden 
Echtgenote van Hendrik Hoogenhorst 

 naam Meulman, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Landman te Wilsum 

 naam Beijer, Stientje 

  functie 
beroep/woonpl. 

Erfgename 
Landbouwerse te Wilsum 



bijzonderheden Weduwe van Goosen Meulman 

samenvatting Comparanten verklaren de nalatenschap van hun vader Goosen Meulman, in 
leven echtgenoot van Stientje Beijer, te hebben vastgesteld en hun aandeel in 
die nalatenschap af te staan aan hun moeder voor een bedrag van ƒ500 in 
totaal.  
NB. De weduwe verklaart niet te kunnen schrijven; bijgevoegd een aanmaning 
van de belasting.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

80 II-399a 4251 24-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Huis, erf en berg, schuur en getimmerte met groenland 

locatie Mastenbroek, Zeedijk 

  

comparanten naam Ziegler, Anna Geertruida 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 

 naam Ziegler, Anna Charlotte 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 

 naam Netjes, Gerrit 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landbouwer te Mastenbroek 

samenvatting Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Netjes, groot ƒ2000 en gevestigd 
op zijn erf in de polder van Mastenbroek. De schuldbekentenis was 
oorspronkelijk ten behoeve van Petrus Eekmars.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

81 II-399a 4252 25-04-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed 1. adres overledene 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 136 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 353 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 108 

 4. huis, erf en where met stal 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 257 

 5. twee huisjes 

 Kampen, Kerksteeg, wijk 4 nummer 167 letter A en B 

 6. een stuk groenland 

 Kamperveen, genaamd Oenen, sectie B nummer 80 

  



comparanten naam Napel, Aagje ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Weduwe van Wichert van Heerde 

 naam Heerde, Willem van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Bakker te Kampen 

 naam Heerde, Geertruida Johanna van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Abraham Kramer 

 Naam Heerde, Jannetje van  

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Frederik Jacobus Buitendijk 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Wichert van Heerde, laten de in gemeenschap 
bezeten boedel inventariseren.  
Naast meubilaire goederen is er onroerend goed, goud / zilver, tegoeden en 
schulden. 
NB. Details in de akte.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

82 II-399a 4254 01-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie IJsselmuiden, Zandberg nummer 23 

  

comparanten naam Huisman, Dirkje Aarts (ook: Landman ) 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te IJsselmuiden 
Weduwe van Hendrik van der Stege; eerder van 
Berend Koenders van der Kamp  

 naam Kamp, Egbertje van der  (ook: Landman ) 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Jan Westerink 

 naam Kamp, Aaltje van der (ook: Landman) 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Roelof Koekkoek 

 Naam Kamp, Gerrigje van der (ook: Landman) 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Jan van Slooten 

 Naam Kamp, Arendje van der (ook: Landman) 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Naaister te IJsselmuiden 

 Naam Kolk, Peter van der 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Landman te IJsselmuiden 



samenvatting Comparanten, erfgenamen van Berend Koenders van der Kamp, verklaren 
verkocht te hebben aan Peter van der Kolk een huis in IJsselmuiden, indertijd 
gekocht van Albert van den Berg, voor een bedrag van ƒ165.  
NB. Meerdere personen melden niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

83 II-399a 4255 01-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 42 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Sint Jacobssteeg, wijk 3 nummer 178 

 Brunnepe, Singel, sectie F nummer 94 

  

comparanten naam Oosterman, Johannes Hendrikus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Manufacturier te Kampen 

 naam Martens, Wilhelkmina Margritha 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Lammerink, Thijs 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Enschede 
Fa. naam: T. Lammerink en Zoon 

 Naam Scholten, Jan Frederik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Enschede 

 Naam Klooster, Dries Johannes ten 

  Functie 
Berope/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Kandidaat-notaris te Kampen 
Namens de fa. Lammerink en Zoon 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de fa. T. Lammerink en Zoon een 
bedrag van ƒ750 tegen 4 procent per jaar. 
Als onderpand gelden diverse vaste goederen waarop nog verplichtingen 
rusten.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 84 II-399a 4257 02-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Houtzaagmolen met ondergrond genaamd de Eendracht met woningen etc. 

locatie Kampen, buiten de Venepoort, sectie G nummer 5 t/m 10 

  

comparanten naam Berkum Bijsterbos, Nicolaas van  

  functie Verkoper 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Statenlid te Kampen 
Ridder Nederlandse Leeuw 

 naam Nijhuis, Jan Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman / winkelier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Hendrik Nijhuis een 
houtzaagmolen aan de IJssel met bijgebouwen en grond voor een bedrag van 
fl.4500. Het grootste deel hiervan blijft op het perceel gevestigd tegen 5 
procent per jaar. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 85 II-399a 4256 02-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Knopperts en Rijzewijks Slag 

locatie Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 310 t/m 318 

  

comparanten naam Nuis, Maria Catharina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 

 naam Nuis, Catharina Elisabeth 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Jan Hendrik Nijhuis  

 naam Nijhuis, Jan Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Koopman / winkelier te Kampen 

 Naam Rijkx, Gerrit Willem 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Stadschirurg / vroedmeester te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Willem Rijkx hun 
aandeel in het Knopperts en Rijzewijks Slag, afkomstig van Herman Nuis, voor 
een bedrag van ƒ3000. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 86 II-399a 4258 04-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 198 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 197 

  

comparanten naam Vos, Mendel Joseph 

  functie Schuldenaar 



beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopman te Kampen 

 naam Wolff, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van ƒ300 
tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn aandeel in twee huizen, afkomstig uit de 
nalatenschap van zijn echtgenote Judith Cohen. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 87 II-399a 4259 04-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin 

locatie Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 282 

  

comparanten naam Stoel, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Veehouder te Kampen 

 naam Streek, Aaltje van der 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Kampen 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Klooster, Dries Johannes ten 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Kandidaat-notaris te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dries Johannes ten Klooster een 
bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van Jan 
Schouwenburg, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de pupil 
van comparant, Petertje Kwakkel. Het afsluiten van een brandverzekering is 
een voorwaarde.   

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 88 II-399a 4262 04-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 204 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 181 

  

comparanten naam Rietberg, Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 

Schuldenaar 
Timmerman te Kampen 



bijzonderheden 

 naam Kooiman, Kornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Kornelis Kooiman een bedrag van 
ƒ1400 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden twee huizen in de Venestraat aangekocht van 
respectievelijk Geertje de Haas en Hendrika Vierink en afkomstig uit de 
gemeenschappelijke boedel met wijlen zijn echtgenote Lamberta Maria 
Fijnebuik. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 89 II-399a 4263 05-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 141 

  

comparanten naam Dijk, Jacob van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Schoenmaker te Kampen 

 naam Beijerink, Abraham 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Zb te Kampen 

 Naam Dijk, Hendrik van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Borg 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Abraham Beijerink een bedrag van 
ƒ400 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis in de Morrensteeg, aangekocht van de erven van 
Johannes Kuijlman. Het afsluiten van een brandverzekering is een 
voorwaarde. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 90 II-399a 4264 06-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where met moesland, boomgaard en groenland 

locatie Brunnepe, wijk C nummer 36  

  

comparanten naam Nieuwenstein, Jacobus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Warmoezenier te Brunnepe 

 naam Vlierden, Petronella Johanna Aleida van 



  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwig Last  

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van 
Vlierden een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis in Brunnepe, aangekocht van Berendje Dekker.  
Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 91 II-399a 4265 08-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Boerenerf: huis, schuur, berg, hof en boomgaard met bouw- en weiland  

locatie ’s Heerenbroek, sectie P nummer 236 t/m 247 

  

comparanten naam Sellis, Mense 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Zwollerkerspel 

 naam Henniphof, Jannigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Zb te Zwollerkerspel 
Echtgenote van schuldenaar 

 naam Wolff, Jacob 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van ƒ600 
tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt hun erf in ’s Heerenbroek, gekocht van rentheffer, waarop 
nog een eerdere verplichting rust ten behoeve van laatstgenoemde. 
NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 92 II-399a 4266 13-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where (twee onder één kap) 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 50 c en d 

  

comparanten naam Nunspeet, Jan van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder / vrachtrijder te Kampen 
 

 naam Dijk Drieszoon, Wolter van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wolter van Dijk Drieszoon twee 
huizen onder één kap in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ600.  



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 93 II-399a 4267 15-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met stal 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 23 

  

comparanten naam Top, Hannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Arbeider te Kampen 

 naam Kasper, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Veehouder te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Kasper zijn aandeel in een 
huis in de Groenestraat, gekocht van Adriaan Berghuis uit Deventer, voor een 
bedrag van ƒ500. De andere helft behoort reeds aan koper. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 94 II-399a 4268 15-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 10 

  

comparanten naam Haan, Dirk Jan de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Metselaar / timmerman te Kampen 

 naam Rill, Paulus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Trijpwever te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Paulus Rill een huis in de 
Groenestraat, aangekocht van de erven van Jan Mooijen, voor een bedrag van 
ƒ210.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 95 II-399a 4269 16-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitenhofstraat, wijk 4 nummer 181 



  

comparanten naam Boer, Adolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Wagenmaker te Kampen 

 naam Broekman Dirkzoon, Pieter 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Metselaar / timmerman te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter Broekman Dirkzoon een 
huis in de Buitenhofstraat, gekocht van de erven van Lubbertus van der 
Weerd, voor een bedrag van ƒ110.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 96 II-399a 4271 18-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Klinkhamer, Stijntje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Kostkoopster in het Boven Proveniershuis 

samenvatting Testatrice verklaart een legaat te schenken aan het Boven Proveniershuis. Tot 
haar enige erfgename benoemt zij haar zuster Jannetje Klinkhamer, weduwe 
van Lambertus van Roon.  
Tot executeur stelt zij aan de Regenten van het Boven Proveniershuis.  
NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen op 2 juli 1846. 

  

 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 97 II-399a 4272 19-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed 1. Huis, erf en where 

locatie Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 15 

 2. huis, erf en where met koestal en tuin 

 Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 16(?) 

  

comparanten naam Schouwenburg, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Zeilenmaker te Kampen 

 naam Top, Hannes 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hannes Top twee huizen naast 
elkaar in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ1700. 

  

 



 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 98 II-399a 4273 20-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where 

locatie Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 78  

  

comparanten naam Leembroek, Bernardus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Timmerman te Kampen 

 naam Posthumus, Marius 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Pottenbakker te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Marius Posthumus een huis op 
de Burgwal, abusievelijk op naam van Anna Maria Faas, voor een bedrag van 
ƒ150.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 99 II-399a 4274 20-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met open grond 

locatie Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nummer 319 

  

comparanten naam Marle, Jan van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Trijpwever te Kampen 
Weduwnaar van Aaltje Buurmans 

 naam Marle, Jan van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Trijpwever te Kampen 

 naam Marle, Gerrigje van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Johannes van Putten 

 Naam Schilder, Arend 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Klompenmaker te Kampen 

 Naam Snijder, Jan 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Schoenmaker te Kampen 
 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Arend Schilder een huis in de 
Keizerstraat, door eerste comparant aangekocht van Aaltje Andries weduwe 
van Rutger Aarts, voor een bedrag van ƒ400; koper neemt hiermee de schuld 
van verkoper over ten behoeve van Jan Snijder tegen 5 procent. 
NB. Meerdere personen kunnen niet schrijven.  



  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 100 II-399a 4275 22-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte schuldbekentenis 

  

onr. goed Huis, erf en where en percelen land 

locatie Wilsum, sectie B nummer 29 t/m 31; 44 en 46   

  

comparanten naam Beijer, Kobus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Landman te Wilsum 

 naam Gelder, Rolina Adriana van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Willem Sijbrand de Rooij 

samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rolina Adiana van Gelder een bedrag 
van ƒ300 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand geldt zijn huis en land in Wilsum, geërfd van zijn ouders Gerrit 
Frans en Geertien Cobus. Het afsluiten van een brandverzekering is een 
voorwaarde. 
NB. Schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 101 II-399a 4276 22-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte borgtocht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Groskamp, Antonie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Ontvanger der belastingen te IJsselmuiden 
weduwnaar 

samenvatting Comparant verklaart, als garantie voor de correcte uitoefening van zijn functie, 
een waarborgsom te stellen ten behoeve van het gouvernement der 
Nederlanden, groot ƒ840 ingeschreven in het grootboek der nationale schuld, 
rentende 2 ½ procent.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 102 II-399a 4278 22-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop van roerende goederen 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  



  

comparanten naam Ottolander, Cornelis 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Bloemist te Boskoop 

samenvatting Op verzoek van comparant, worden potbloemen en heestergewassen 
openbaar verkocht. 
In de akte de lijst met kopers en de betaalde bedragen. Totale opbrengst: 
ƒ92,45. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 103 II-399a 4281 24-05-1843 F. Rambonnet 

soort akte ruiling 

  

onr. goed 1. huis, erf en where met tuin  

locatie Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 232 

 2. een stal 

 Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 216 

  

comparanten naam Nieuwenhuijs, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant ter éne zijde 
Veehouder te Kampen 

 naam Schipper, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant ter andere zijde 
Handelaar te Kampen 
 

samenvatting Eerste comparant transporteert aan de tweede een huis in de Graafschap, 
gekocht van Aart Aarts Kasper, waarde ƒ1100. De tweede comparant 
transporteert aan de eerste een stal of pakhuis aan de Vloeddijk, gekocht van 
Hendrik van Dijk, waarde ƒ200. Hendrik Nieuwenhuijs ontvangt daarbij een 
bedrag van ƒ900.  
NB. Eerste comparant meldt niet te kunnen schrijven. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

  104 II-399a 4283 30-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop roerende goederen 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Romunde, Leonard Hendrik van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Koopman te Kampen 

samenvatting Namens de opdrachtgever worden diverse percelen Noords hout openbaar 
verkocht; de voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Volgt een lijst met namen en bedragen; totale opbrengst is ƒ2455. 

  



 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 105 II-399a 4284 31-05-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Schuldbekentenis 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 211 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 301 

  

comparanten naam Treep, Jan Daniel 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Winkelier / veehouder te Kampen 

 naam Treep, Anna Henrica 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenares 
Koopvrouw in boter te Kampen 
Zuster van schuldenaar 

 naam Werff, Wichert 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiser 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wichert Werff een bedrag van 
ƒ2500 tegen 5 procent per jaar. 
Als onderpand gelden enkele vaste goederen, deels afkomstig uit de 
ouderlijke boedel en deels gekocht van Gerrit Schreurs en Jentje Herms 
Dekker. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 106 II-399a 4286 02-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte borgtocht 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Engelenburg, mr Lucas 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Comparant 
Ontvanger der directe belastingen te Kampen 
weduwnaar 

 naam Engelenburg, Alexander 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Begunstigde 
Ontvanger der belastingen te Kamperveen / Zalk 

samenvatting Als garantie voor de correcte uitoefening van zijn functie door Alexander 
Engelenburg, ontvanger der belastingen te Kamperveen en Zalk, verklaart 
comparant een borgtocht groot ƒ780 te stellen.  

  

 
 
 



                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 107 II-399a 4289 07-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte royement 

  

onr. goed Twee panden tegen de stadsmuur 

locatie Kampen, Keizerstraat, sectie F nummer 591 

  

comparanten naam Matile, Esther Cornelie 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldeiseres 
Zb te Kampen 
Weduwe van Jacob Franz Steinman 

 naam Boer, Adolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Schuldenaar 
Wagenmaker te Kampen 
 

samenvatting Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een 
hypothecaire inschrijving ten laste van Adolf Boer, groot ƒ500 gevestigd op 
twee panden in de Keizerstraat.  

  

 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 108 II-399a 4290 07-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, where en hof met berg en schuur 

locatie Brunnepe, in het Elst, sectie F nummer 91 en 92 

  

comparanten naam Elst, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Veehouder te Brunnepe 

 naam Schoonhoven, Lubbertus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Arbeider te Brunnepe 

samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbertus Schoonhoven een 
huis met tuin etc., gekocht van Jan Koster en Hilligje Petersen Bos, voor een 
bedrag van ƒ750.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 109 II-399a 4291 09-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Dwars, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testateur 
Predikant te Kampen 
Weduwnaar van Martha Henrietta Weijland; 



hertrouwd met Cornelia Jacoba Weijland 

samenvatting Testateur overhandigt zijn besloten testament aan de notaris:  daarin schenkt 
hij een legaat aan zijn dan in leven zijnde zonen; zijn tweede vrouw is zijn 
erfgename, met in acht neming van de legitieme porties der kinderen. Zijn 
echtgenote en bij haar vooroverlijden zijn broer Willem Arnoldus Dwars en 
zwager Hendrik Joannes Weijland beiden uit Amsterdam, zullen executeur van 
het testament worden. 
NB. Bijgevoegd het besloten testament en de toestemming van het 
kantongerecht. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 110 II-399a 4292 09-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte testament 

  

onr. goed n.v.t. 

locatie  

  

comparanten naam Weijland, Cornelia Jacoba 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Testatrice 
Zb te Kampen 
Echtgenote Hendrik Dwars 

samenvatting Comparante verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen. 
NB. Het besloten testament is verzegeld en lijkt niet geopend te zijn. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 111 II-399a 4294 en 4316 12-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed Koopmanshuis, erf en where 

locatie Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 40 

  

comparanten naam Rill, Anna Wilhelmina  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Dirk Jan de Haan, toeziend voogd 

 naam Rill, Maria Gezina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Kampen 
Echtgenote van Johannes Diederick Maurer 

 naam Rill, Paulus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Trijpwever te Kampen 

 Naam Kruijff, Hendrik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Verver te Kampen 
Weduwnaar van Sophia Catharina Rill 

 Naam Kruijff, Anna Wilhelmina 

  Functie Erfgename 



Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Dienstbode te Kampen 

 Naam Fels, Frederik 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 
Namens bovengenoemde personen 

 Naam Kruijff, Maria Elisabeth 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Dienstbode te Haarlem 
Vertegenwoordigd door Dirk Jan de Haan 

 Naam Ruijs, Theodorus 

  Functie 
Beroep/woonpl 
bijzonderheden 

Gevolmachtigde 
Koopman te Kampen 
Namens:  erven Eijkelboom, Bleijdestein, Nottrot, 
Steegeman  

 Naam Beijerink, Abraham 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman te Kampen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Amelia Elisabeth Rill weduwe van Evert 
Eikkelboom, verklaren een huis openbaar te willen verkopen; de voorwaarden 
staan vermeld in de akte. Inzet ƒ2260 door Abraham Beijerink, die ook koper 
wordt. 
NB. Bijgevoegd de verklaring van de rechtbank en de akten van volmacht; veel 
details in de akte. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 112 II-399a 4295 en 4317 12-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 163a 

 2. huis, erf en where met achterliggende grond 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 163 

 3. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 162 

 4. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 161 

 5. huis, erf en where met achterliggende grond 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 162a 

 6. huis, erf en where 

 Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 162b 

  

comparanten naam Schouwenburg, Jan 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Zeilenmaker te Kampen 

samenvatting Comparant wil meerdere percelen openbaar verkopen; de voorwaarden staan 
vermeld in de akte.  
Bieders zijn: Peter Teune, Adolf Boer en Jan Heurkels.  
De percelen blijven onverkocht. 

  

 



 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 113 II-399a 4296 12-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. een voormalige smederij met grond 

locatie Kampen, sectie F nummer 3058 

 2. woonhuis met schuur en grond 

 Kampen, sectie F nummer 3059 en 3058 

  

comparanten naam Boer, Adolf 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Wagenmaker te Kampen 

 naam Leembroek, Bernardus 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Timmerman te Kampen 

samenvatting Comparanten willen enkele percelen openbaar laten verkopen; de 
voorwaarden staan vermeld in de akte. 
Het eerste perceel wordt gekocht door Adolf Boer voor ƒ425 en het tweede 
door Willem Stam voor ƒ400. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 114 II-399a 4300 14-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met tuin 

locatie Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 187 

  

comparanten naam Deursen, Johannes van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoper 
Timmerman te Kampen 

 naam Meijlij, Hermina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Zb te Kampen 
Echtgenote van verkoper 

 naam Riemsdijk, Johannes Gerhardus van  

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Koopman / winkelier te Kampen 

samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johannes Gerhardus van 
Riemsdijk een huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Christiaan van 
Manen en Henrietta Johanna Schrasfert, voor een bedrag van ƒ1800.  

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



  115 II-399a 4297 en 4319 12-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Openbare verkoop 

  

onr. goed 1. huis, erf en where 

locatie Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 116a 

 2. huis, erf en where 

 Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 116b 

  

comparanten naam Vries, Koenraad de 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Opdrachtgever 
Bakker te Kampen 

 naam Bonneke, Hendrik 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Winkelier te Kampen 

samenvatting Comparant verklaart enige vaste goederen openbaar te willen verkopen; de 
voorwaarden staan vermeld in de akte. Het eerste huis is verhuurd aan Geert 
Meijer voor ƒ0,40 per week en het andere huis aan Klaas Kanis voor ƒ0,55 per 
week. 
Er wordt ingezet door Hendrik Bonneke met ƒ106 voor het geheel, een bod 
waarmee hij ook eigenaar wordt. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 

 116 II-399a 4298 13-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte Transport van onroerend goed 

  

onr. goed Huis, erf en where met stal 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 245 

  

comparanten naam Moulin, Aleida Catharina 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Verkoopster 
Modemaakster te Kampen 

 naam Bokhorst, Sijbrand 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koper 
Bakker te Elburg 

 naam Assen, Aleida van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Koopster 
Zb te Kampen 

samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Sijbrand Bokhorst en Aleida van 
Assen een huis op de Oudestraat, indertijd gekocht van de zusters Broese,  
voor een bedrag van ƒ2800. Een deel van dit bedrag blijft op het perceel 
gevestigd tegen 5 procent per jaar. Het afsluiten van een brandverzekering is 
een voorwaarde. 

  

 
 
 

                        inv. nr akte nr. datum notaris 
 



 117 II-399a 4299 13-06-1843 Mr F. Rambonnet 

soort akte inventarisatie 

  

onr. goed Adres overledene 

locatie Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 307 

  

comparanten naam Straten, Marrigje van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Kampen 
Weduwe van Berend van Heerde 

 naam Heerde, Tinus van 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Bakker te Kampen 
Ook: toeziend voogd 

 naam Roelink, Lammigje 

  functie 
beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename  
Broodbakster te Meppel 
Weduwe van Wicher van Heerde 

 Naam Heerde, Johannes van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Smid te Kampen 

 Naam Heerde, Dirk van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgenaam 
Bakker te Kampen 

 Naam Heerde, Johanna van 

  Functie 
Beroep/woonpl. 
bijzonderheden 

Erfgename 
Zb te Groenlo 
Echtgenote van Arend Jan van der Stege Engelen 

samenvatting Comparanten, erfgenamen van Berend van Heerde zowel uit diens eerste als 
tweede huwelijk, laten de nagelaten boedel inventariseren. Naast de 
meubilaire goederen etc. zijn er contanten, schuldbekentenissen, 
winkelgoederen en vaste goederen. 
NB. Uitvoerige beschrijving. 
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