1107

1108

1109

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128
Aflossing

DATUM:

20-10-1486

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Lambert Louwensz en Wyllem Jonckers

comparanten

Hermansz, Evert
Vene, Evert van den

samenvatting

Comparant verklaart dat Evert van den Vene heeft afgelost een jaarlijks
tinsgeld van 1 h.p. van de 2 h.p. die comparant jaarlijks met Pasen ontving
uit een huis naast OLV kerk; hij bedankt voor de betaling met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Peter
Hoeve, Lambert vd
Johansz, Herman
Henrixsz, Aelt
Kuper, Claes
Allertsz, Dode

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lambert van der Hoeve ƒ14 Rijnse
koopmansgulden en meldt hem dit geld te vorderen van Johan van
Arenssen; mocht deze niet betalen dan zal Lambert ervoor in staan;
schuldenaar machtigt schuldeiser om dit geld rechtens te ontvangen en te
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.
-Herman Johansz is schuldig aan Aelt Henrixsz ƒ182 courante Rijnse
gulden afkomstig van 13 ossen die hij van hem gekocht heeft; te betalen in
Kampen met Midvasten; folio 128v, dd 31-10.
-Claes Kuper is schuldig aan Dode Allertsz ƒ32 Rijnse koopmansgulden te
betalen veertien dagen na Pasen; Claes zet daarvoor als onderpand het
rijnschip dat hij nu vaart en dat hij van Johan Werden gekocht heeft; folio
128v, dd 03-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hermansz, Geert

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

23-10-1486

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

23-10-1486

Comparant

1

Wormer

Hasselt

Hoyers, Geertruyt
Hoyer, Albert

1110

1111

Echtgenote
Koper

(Schoon)broer

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Albert Hoyer, broer van
Geertruyt, alle goederen en versterf die comparanten geërfd hebben van
haar vader, Berent Hoyer; zij bedanken hem voor de betaling met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128
Getuigenis

onroerend goed

Land
Asschet, tussen Ayke Hilbrant, Jach Roede en Herman Kuenretorff

comparanten

Brandes, Ghese
Petersz, Lubbert
Oenden, Henrick van
Klooster St. Janskamp

DATUM:

26-10-1486

Comparante
Momber
Momber
Begunstigde

Vollenhove

samenvatting

Comparante verklaart ongeveer 25 jaar geleden verkocht te hebben aan het
klooster te St. Janskamp twee vierendelen boter Zwolse maat en 3 groten,
gevestigd op land in de Asschet, strekkend van de Mastenbroeker dijk tot
aan de zee.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Lubbert
Hoppenbrouwer, Henrick
Klinckenberch, Gosen
Hoeve, Wolbert ten

samenvatting

Comparanten, daartoe verzocht van stadswege, verklaren dat er
onenigheid was tussen Gosen Klinckenberch en Wolbert ten Hoeve omdat
Wolbert zijn goot tussen beider huizen hoger had laten maken dan
daarvoor. Het oordeel van de Raad was dat Wolbert een onredelijke
opdracht had gegeven en de goot weer op de oude plaats moest laten
maken; de intermediairs melden aan de comparanten dat Wolbert de goot
moet aanpassen, behalve het gedeelte aan de voorkant in de Oudestraat
waar altijd een watergang was en Wolbert nu een loden pijp met een kom
zal laten maken. Hij zal ervoor zorgen dat er geen water op het huis van
Gosen komt en deze nooit last van “drup” zal hebben.

DATUM:

2

26-10-1486

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

1112

1113

1114

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Eckelboem, Johan ten
Hermansz, Goyken

DATUM:

26-10-1486

Schuldenaar
Schuldeiser

Olst

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goyken Hermansz een bedrag van
ƒ61 Rijnse koopmansgulden te betalen met Vastenavond over een jaar,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; hij stelt als
onderpand dit schip en zijn andere schip.
NB in de kantlijn: betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
128v
Afstand van eigendom

onroerend goed

Huis en hof
Oosterholt

comparanten

Hermansz, Dyrck
Woltersz, Johan
Hoeve, Lambert van den

samenvatting

Comparanten verklaren besloten te hebben afstand te doen vanwege de
tins van het eigendom van een vervallen huis en hof, waar Bele Henrixsz in
woonde ten gunste van Lambert van den Hoeve, die ermee mag doen wat
hij wil. Johan belooft dat zijn broer en Dyrck dat zijn vrouw, het hier ook
mee eens zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129
Transport van lasten

onroerend goed

13½ morgen land
Mastenbroek, tussen Katherine van Haerst en Goesen Klinckenberch

comparanten

Wernersz, Harman
Hoff, Henrick
Kuenretorff, Herman

DATUM:

20-11-1486

Comparant
Comparant
Begunstigde

DATUM:

20-11-1486

Comparant
Kerkmeester
Kerkmeester

3

Oosterholt

St. Geertruyden Gasthuis
Idem

1115

1116

samenvatting

Comparant verklaart dat hij overgenomen heeft t.b.v. het Gasthuis van
Henrick Hoff en Herman Kuenretorff, indertijd kerkmeesters, alle lasten van
een stuk land in Mastenbroek, dat Seyne Igermans aan het klooster had
gegeven voor een periode van zeven jaar m.i.v. Petri ad Cathedram 1487;
comparant zal de lasten van dijk, dam, wegen en wetering op eigen kosten
dragen zoals de dijkgraaf en heemraden hem zullen opdragen en hij zal het
Gasthuis ook vrijhouden van aardgeld. Hij zal het Gasthuis de eerste vier
jaar 3 h.p. geven en de laatste drie jaar 3½ h.p. en hen verder vrijhouden
van eventuele schade.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Goert
Werve, Roloff van den
Hermansz, Herman
Jacobsz, Henric
Wenemersz, Johan
Stachouwer, Peter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Roloff van den Werve ƒ4 enkele Rijnse gulden.
-Herman Hermansz is schuldig aan Roloff van den Werve 18 witte stuivers;
dd 20-11.
-Henric Jacobsz is schuldig aan Roloff van den Werve ƒ3 Rijnse
koopmansgulden; folio 129v, dd 28-11.
-Johan Wenemersz is schuldig aan Peter Stachouwer namens zijn broer
heer Claes ƒ45 Rijnse gulden, waarvan de helft betaald moet worden met
Midwinter en de rest met Pasen; folio 129v, dd 28-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen de Leliesteeg en Gosen Klinckenberch

comparanten

Uterwijck, Peter van
Poppe, jfr Johanna

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan jfr Johanna Poppe om namens hem
te verkopen en over te dragen zijn huis, hoek Leliesteeg, strekkend tot aan
comparants erf en daarbij te handelen volgens stadsrecht en zoals
comparant zelf gedaan zou hebben. Als de overwaarde van het huis hoger
is dan 53 h.p. dan zal gevolmachtigde dit geld aan comparant uitbetalen.

DATUM:

20-11-1486

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-11-1486

Volmachtgever
Gevolmachtigde

4

Wever

Kastelein

1117

1118

1119

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Haese
Clooster St. Marryen

DATUM:

21-11-1486

Schuldenares
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparante is schuldig aan het klooster van St. Marryen een bedrag van
ƒ14 courante Rijnse gulden waarvan zij, in mindering van dat bedrag, aan
de H. Kruis Memorie in de St. Nicolaas kerk van Kampen ƒ4 Rijnse gulden
zal betalen met Midwinter en nog ƒ5 Rijnse gulden per 1 mei, in handen van
Ghise Blanckert namens het klooster. De laatste ƒ5 Rijnse gulden moeten
betaald worden in mei 1488 en daarna zal comparante geheel gevrijwaard
zijn van alle aanspraken, zoals zuster Lijsbeth van het klooster mededeelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Peter
Oenden, Grete van
Kruynck, Lambert
Ottensz, Johan
Rogge, Tyman
Henrixsz, Johan

DATUM:

04-12-1486

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Mastenbroek
Wed. Heyman Maessensz jr

Bij de Nieuwe Muur

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Grete van Oenden 30 h.p. te betalen vóór
Vastenavond.
-Lambert Kruynck is schuldig aan Johan Ottensz ƒ3 Rijnse
koopmansgulden te betalen met Midvasten; blijft hij in gebreke dan kost
dat ƒ1 Rijnse gulden per dag; dd 09-12.
-Tyman Rogge is schuldig aan Johan Henrixsz 8 h.p. te betalen met St.
Maarten; folio 130, dd 09-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

5

04-12-1486

1120

1121

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Synterman, Evert
Lewe, Ghijsbert van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Ghijsbert van Lewe de ƒ50
Rijnse koopmansgulden die deze beheerde namens wijlen Henrick Ingen
Graven, onlangs verdronken op zee, die dit bedrag aan zijn zuster, Geerts
echtgenote, had gegeven. Van dit bedrag heeft de executeur betaald aan
Lubbert Gheertsz ƒ5 Rijnse g.g. die Henrick hem nog schuldig was, met
instemming van comparant. Hierna scheldt comparant Ghijsbert alles kwijt
en vrijwaart hem van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
129v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ybinck, Geert
Wedekinck, Geert
Wedekinck, Johan
Gosensz, Claes
Beerntsz, Beernt

Comparant
Executeur

En echtg. Geert - Rees

09-12-1486

Comparant
Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

Drager

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Bye, echtgenote van Berent Vissche, uit haar nagelaten
goederen ƒ17 Rijnse gulden die zij zullen geven aan de moeder van Bye,
Heleke Wedekinck, die in armoede leeft en beloven de executeurs verder te
vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rogge, Tyman
Hermans, Heyle
Katherine
Joestsz, Geert
Wylssem, Johan van
Blanckert, Ghyse

samenvatting

DATUM:

09-12-1486

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Henric v.Cleve

-Comparant is schuldig aan Heyle Hermans 8 h.p. te betalen met St.
Maarten.

6

-De vrouw van Henric van Cleve is schuldig aan Geert Joestsz ƒ5 Arnhems;
dd 11-12.
-Johan van Wylssem is schuldig aan Ghyse Blanckert ƒ50 courante Rijnse
gulden; dd 11-12.

1122

1123

1124

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dubbeltsz, Henrick
Wyllemsz, mr Claes

DATUM:

14-12-1486

Schuldenaar
Schuldeiser

Priester

samenvatting

Comparant verklaart beloofd te hebben aan mr Claes Wyllemsz alle h.p.
tinsgeld af te lossen die hij hem verkocht heeft, volgens schepenbrief met
Pasen 1490.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Venestraat, naast mr Claes Specketer

comparanten

Kistemaker, Egbert
Clooster St. Marryen
Willemsz, Claes
Baers, Issebrant

DATUM:

28-11-1486

Schuldenaar
Schuldeiser
Tussenpersoon
Tussenpersoon

Amsterdam
Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan het Clooster St. Marryen 30 h.p.
afkomstig van de aankoop van een huis, waarvan de helft betaald moet
worden met 1 mei en de andere helft een jaar daarna. De tussenpersonen
die hem het huis hebben verkocht en zuster Lijsbeth namens het klooster,
zullen een bewijs sturen dat zij gemachtigd zijn door het klooster het huis
te verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

7

28-11-1486

1125

1126

1127

comparanten

Delden, Johan van
Bussch, Jacob

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant, tichelmeester, is schuldig aan Jacob Busch ƒ84 Rijnse
koopmansgulden en 4 stuiver, te betalen met St. Jan; verder meldt hij hem
nog schuldig te zijn ƒ84 Rijnse koopmansgulden en 4 stuiver met St.
Jacob; als hij in gebreke blijft met betalen, mag Jacob dit verhalen op zijn
goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Delden, Johan van
Busch, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Busch een bedrag van ƒ160
Rijnse koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan
en de andere helft met St. Jacob in het jaar daarna; mocht hij in gebreke
blijven, dan mag Jacob hem panden en het pand verkopen.
Reeds betaald: 32 stuiver.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130v
Aflossing

onroerend goed

Erf in IJsselham

comparanten

Krueser, Egbert
Oenden, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat Henrick van Oenden hem heeft afgelost 18 h.p.
van de jaarlijkse rente van 25 h.p. die hij ontving uit een erf in IJsselham,
dat geweest is van Henrick van Endoven en dat door Henrick van Oenden
gekocht is. Comparant zal dus voortaan niet meer dan 7 h.p. rente
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

Wilsummeroever
Steenhouwer

18-12-1486

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Tichelmeester
Steenhouwer

20-12-1486

Comparant
Schuldenaar

130v

DATUM:

8

02-01-1487

1128

1129

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florijsz, Henrick
Pennynck, Johan
Coepsz, Jacob
Petersz, Alpher
Lantzcronen, Ghijsbert v.
Blanckert, Ghijse

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Utrecht

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Pennynck ƒ17 courante Rijnse gulden
en 1 oord, te betalen hiervan ƒ5 met Vastenavond, ƒ5 met Pinksteren en de
rest met St. Jan, met een marge van veertien dagen. De eerste termijn is
borg voor de andere termijnen.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Alpher Petersz ƒ6 Rijnse g.g. wegens een
lening, te betalen binnen acht dagen; zo niet, dan mag Jacob hem panden
en deze direct verkopen; dd 04-01.
-Ghijsbert van Lantzcronen is schuldig aan Ghijse Blanckert ƒ105 Rijnse
koopmansgulden van verteringen en geleend geld; dd 08-01

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ae, Goessen van der
Jansz, Gheert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gheert Jansz om namens hem, in
der minne of gerechtelijk, van Peter Deynik uit Monnikendam of Geert ten
Holte de ƒ3½ Rijnse gulden te vorderen, minus de schade die hij geleden
heeft, zoals in een plakkaatbrief uit Amsterdam staat vermeld;
gevolmachtigde zal handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mertynsz, Lubbert
Mutze, Dirck
Johansz, Herman
Lubbe
Wenemersz, Johan
Lose, Egbert

DATUM:

10-01-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-01-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

9

Wed. Joh. Warnersz

1130

1131

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Mutze ƒ50 Rijnse gulden te betalen met
St. Levien.
-Herman Johansz is schuldig aan zijn moeder, de weduwe van Johan
Warnersz, ƒ130 Rijnse koopmansgulden; folio 131, dd 12-01.
-Johan Wenemersz is schuldig aan Johan Lose ƒ16 Rijnse gulden te
betalen met Midvasten; folio 131v, dd 19-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
130v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mr Heyman
Blanckert, Gise
Holtsaeger, Henrick
Albertsz, Albert
Bartoltsz, Sweder
Roloffsz, Roloff
Oesel, Johan van
Vrese, Jacob

samenvatting

Comparanten getuigen dat zij gezien hebben hoe Johan van Oesel en
Jacob Vrese elkaar verwondingen hebben toegebracht, zij hebben gezien
dat beiden met elkaar vochten buiten voor de deur van mr Heyman en dat
Johan probeerde een huis binnen te gaan en dat Jacob zijn mes trok en dat
beiden elkaar hebben gestoken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

3 slag in het Haatland

comparanten

Lambertsz, Tyman
Andriesz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan Claes Andriesz heeft overgedaan de helft
e
van het 3 slag in het Haatland om dit te gebruiken voor hetzelfde bedrag
aan huur als comparant aan de stad betaalt, gedurende twee jaar, te
betalen met St. Maarten. Claes geeft dus ieder jaar met St. Maarten 18 h.p.
waarvoor Geert Sandersz, Johan Lambertsz en Johan Aerentsz borg staan.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-01-1487

Getuige
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

131

DATUM:

Secretaris

10-01-1487

e

Comparant
Huurder

10

1132

1133

1134

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131
Kinderbewijs

DATUM:

16-01-1487

onroerend goed

-Huis en erf
Kampen, Oudestraat
-Land aan de zomerdijk, binnendijks en buitendijks

comparanten

Lubbe
Henricksz, Berent
Hove, Lambert vd
Baersz, IJsbrant

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Herman en Alyt Brunigh als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd in eerste instantie samen het
woonhuis, dat strekt tot in de Nieuwstraat, verder nog 12 ossen gresen
land, dat nu gepacht is door Herman Jansz, nog 21 ossen gresen land
buitendijks, alles volgens documenten; nog 1 enkele g.g. rente per jaar
gevestigd op het land van Gysbert Tymansz land aan de zomerdijk.
Hiermee zijn de voogden tevreden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131
Afstand van eigendom

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, boven de Venepoort, tussen Johan Lamberts en Styne vd Vene

comparanten

Vonke, Steynalt
Blanckert, Ghise
Kruse, Herman
Knoppt, mr Henric

Wed. Herman Brunigh
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

18-01-1487

Comparante
Momber
Momber
Begunstigde

Zwolle

samenvatting

Comparante verklaart dat zij overdraagt aan mr Henric Knoppt haar huis
boven de Venepoort met de halve steeg daarbij, strekkend tot aan de
eerste huizen; zij ziet af van het eigendom vanwege de tins van 8 h.p. per
jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131
Getuigenis

onroerend goed

Hof

comparanten

Verwer, Mense
Geertken

samenvatting

Comparanten verklaren te weten dat de vrouw van Claes Schele gemeld

DATUM:

Comparant
Verkopende

11

19-01-1487

En echtg. Mette
Echtg. Claes Schele

heeft dat de hof die wijlen Warner Verwer van haar gekocht heeft nog niet
geheel betaald is, er ontbreken ongeveer ƒ4½ Rijnse gulden. Comparanten
vragen of de hof dan vrij is als zij het geld krijgt, waarop Geertken
antwoordt dat in dat geval niemand enige aanspraak op de hof kan maken.

1135

1136

1137

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lodewichsz, Peter
Wilssem, Tyman van
Machorysz, Jacob
Ekelboem, Johan ten
Willemsz, Geert

DATUM:

20-01-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Linnenwever

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Tyman van Wilssem ƒ7½ Rijnse
koopmansgulden te betalen vóór Vastenavond; comparant belooft zijn
borg schadeloos te stellen waarvoor al zijn goederen onderpand zijn; akte
is doorgehaald.
-Johan ten Ekelboem is schuldig aan Geert Willemsz ƒ21 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Michael; dd 22-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andreesz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij veroordeeld is tot een boete aan de stad
Kampen van 50 h.p., waarvoor zijn echtgenote Alyt hem te hulp is gekomen
met de betaling. Hij geeft haar al zijn goederen, roerende en onroerende,
zodat de erfgenamen haar niets af kunnen nemen en zij niets met wie dan
ook moet delen, vóórdat dit bedrag aan haar betaald, is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
131v
Schuldbekentenis

DATUM:

20-01-1487

Comparant

DATUM:

12

En echtg. Alyt

22-01-1487

1138

1139

onroerend goed

Erf Wanneperveen

comparanten

Loenen, Jacob van
Pael, Henric
Heynensz, Claes
Johansz, Geert
Johansz, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

Kramer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henric Pael, vanwege priester Albert
Schuersack, 22 h.p. en 1 h.p. van pacht, te betalen met St. Maarten,
afkomstig van het erf op Wanneperveen.
-Claes Heynensz is schuldig aan Geert Johansz ƒ7½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met Midvasten over een jaar, in 1488; dd 23-01.
-Johan Johansz is schuldig aan Claes Heynensz ƒ13 Rijnse
koopmansgulden te betalen in mei 1488, afkomstig van de aankoop van
een schip; dd 23-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Leffer
Ingen, Kerstken van
Andreesz, Claes
Glasemaker, Geert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Berent, Herman, Lubbe en Trude
als hun moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk 300 h.p.; hij zal echter
zijn zoon Berent die volwassen is 15 h.p. rente per jaar geven; de andere
drie kinderen zal hij verzorgen, voeden en kleden tot hun meerderjarigheid
en hen dan uitbetalen, waarmee voogden en familieleden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
132
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoven, Hans
Comparant
Reval
Wyse, Hans
Comparant
Lübeck
Lunenborch, Henrick
Comparant
Comparanten verklaren samen en elk voor zichzelf, dat Wyllem Helewech
onder Laurens ten Holte een som geld had goedgekeurd, afkomstig uit Moy
Fredericks schip en dat zij samen hebben beloofd dat Laurens hem dat
geld zal overhandigen en dat zij binnen zes weken een schriftelijk bewijs
daarvan zullen leveren in Kampen aan Wyllem Helewech, zodat Laurens

samenvatting

DATUM:

23-01-1487

Weduwnaar
Voogd
Idem
Idem

DATUM:

13

Vader

25-01-1487

hierdoor geen schade zal lijden, waarvoor comparanten zich garant stellen.

1140

1141

1142

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghysensz, Johan
Tymansz, Claes
Monick, Hessel
Dueren, Nanning van
Coepsz, Jacob
Johansz, Dorber

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Tymansz ƒ4½ Rijnse koopmansgulden.
-Hessel Monick is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ5 Rijnse
koopmansgulden die hij al betalen in mei; hij stelt daarvoor als onderpand
zijn twee grijze merries die hij nu op stal heeft staan; dd 29-01.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Dorber Johansz ƒ4½ Rijnse
koopmansgulden; dd 31-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolkuse, Cleys
Jansz, Henric
Lambertsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Melys en Rotger Cleysz als hun
moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor Melys ƒ1 Rijnse gulden en
voor Rotger ƒ2 Rijnse gulden; Cleys en zijn [tweede] vrouw Femme
beloven Rotger te verzorgen, voeden en kleden tot St. Jan a.s., waarvoor
de voogden hen bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132
Schuldbekentenis

DATUM:

26-01-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-01-1487

Weduwnaar
Voogd
Voogd

DATUM:

14

31-01-1487

Vader

1143

1144

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Aerentsz, Johan
Johansz, Wolter

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wolter Johansz ƒ66 Rijnse
koopmansgulden en 24 kromstaarten, waarvan hij de helft met Pasen moet
betalen en de andere helft met St. Maarten, afkomstig van een rijnschip dat
hij van hem gekocht heeft; hij stelt als onderpand het schip met
toebehoren, zodat schuldeiser eventueel het schip weer terug kan nemen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132v
DATUM:
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilssem, Bertolt van
Lewen, Gijsbert van
Wolters, Geertruyt
Ottensz, Roloff

samenvatting

Comparanten, indertijd burgemeester, zijn aanwezig geweest in het huis
van Roloff Ottensz waar deze aan Geertruyt Wolters een gesloten kist heeft
gegeven van Thomas Hermansz de goudsmid en Geert van Hengele
bevattende 71½ mark en 5½ loot baljoens, de mark van ƒ5 Rijnse gulden,
samen ƒ359 Rijnse gulden en hiervan heeft Gheert van Hengele 7 pond
groot ontvangen van Geertruyt. Thomas Hermansz de goudsmid, Gheert
van Hengele en Mense Reynersz, de verver, verklaren dat deze goederen,
die haar zoon Jelys heeft nagelaten, alleen van Geertruy zijn die
gemachtigd is door haar man Thomas.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132v
Getuigenis

onroerend goed

Huis bij de Nieuwe Muur

comparanten

Klinckenberch, Gosen
Geye, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren gezien te hebben dat Coert Gruter de Oude zijn
broer, Coert Gruter de Jonge, met St. Andries ƒ5 Rijnse g.g. gaf, 2 h.p. voor
de gulden, waarvoor Coert de Jonge zijn broer een rente uit zijn huis zal
geven van een ½ h.p. per jaar.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

01-02-1487

Getuige
Getuige
Begunstigde
Comparant

DATUM:

15

Burgemeester
Idem
Alias vrouw v. Thomas

01-02-1487

Comparant
Comparant

1145

1146

1147

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

10-02-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Geert
Igermans, Seyne

samenvatting

-Comparant verklaart van zijn voogd nog ontvangen te hebben ƒ12
courante Rijnse gulden om naar Ponserrade te reizen om zijn broer naar
huis te halen; verder heeft hij zijn ontvangsten gemeld dd 05-02-1485.
-Hij meldt nog ontvangen te hebben van zijn voogd, bij terugkeer uit
Ponserrade, ƒ8 Rijnse koopmansgulden van de rente die hem dit jaar
toekomt; dd 17-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
132v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raven, Wyllem
Oenden, Griete van
Willemsz, Johan
Ghysbertsz, Tyman
Swolle, Lubbert van
Roderloe, Steven van

Comparant
Voogd

DATUM:

10-02-1487

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schipper
Drager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Griete van Oenden 10 h.p. waarvan de helft
betaald moet worden met 1 mei en de andere helft met St. Jan.
-Johan Willemsz is schuldig aan Tyman Ghysbertsz ƒ8 Rijnse
koopmansgulden min 1 oord; akte is doorgehaald; dd 10-02.
-Lubbert van Swolle is schuldig aan Steven van Roderloe ƒ5 Rijnse
koopmansgulden min 1 oord; folio 133, dd 14-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doerenbusch, Johan
Hille
Jacobsz, Johan

samenvatting

Comparant, namens zijn opdrachtgeefster in Doetinchem, verklaart dat hij
ontvangen heeft van Johan Jacobsz de achterstallige bedragen van
geleverd timmerwerk die Hille nog tegoed had; hij meldt voor de Raad van

13-02-1487

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldenaar

16

Timmerman Doesburg
Wed. mr H. Tymmermansz

Doetinchem de ontvangst waartoe hij gemachtigd is volgens document en
bedankt Johan Jacobsz voor de betaling met belofte van vrijwaring.

1148

1149

1150

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Hove, Johan ten
Lubbertsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Lubbertsz ƒ62½ Rijnse
koopmansgulden waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan en de
andere helft met St. Maarten, afkomstig van de helft van een rijnschip dat
hij van hem gekocht heeft met alle toebehoren en waarvan Johan de
andere helft bezit.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Jansz, Henrick
Jansz, Dorber
Engbertsz, Johan
Eempse, Evert van
Ryhagen, Geert
Lambertsz, Willem

DATUM:

14-02-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

14-02-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Rode Heyne

Kleermaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dorber Jansz ƒ99 Rijnse koopmansgulden
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen
hiervan de helft met Midwinter en de andere helft met Midwinter 1488.
-Johan Engbertsz is schuldig aan Evert van Eempse ƒ12 Rijnse
koopmansgulden en 1 oord; dd 14-02.
-Geert Ryhagen is schuldig aan Willem Lambertsz 25 witte stuiver; dd 1902.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

DATUM:

17

15-02-1487

1151

1152

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghosensz, Geert
Clooster opten Oirt

samenvatting

Comparant is schuldig aan het klooster opten Oirt 10 h.p., waarvan 6 h.p.
betaald moeten worden per 1 mei en de rest met St. Jan; hij stelt hiervoor
als onderpand twee koperen potten, een zwarte vrouwen tabbert, een
brouwketel en een tafellaken. Het klooster mag de panden verkopen als de
betaling niet op tijd plaats vindt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Albert
Boysz, Jacob
Swolle, Lubbert van

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

25-02-1487

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Drager

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Lubbert van Swolle om van
Henrick Boldemansz ƒ28 Arnhems en 1 oord te vorderen, die hij hun
schuldig is van de verzorging en de kost van zijn kinderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ensse, Gysbert van
Preysinck, Johan
Rotgersz, Arent
Dircksz, Sweder
Voirst, Mette van

DATUM:

25-02-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Preysinck ƒ7½ Rijnse koopmansgulden
te betalen met St. Jan.
-Johan Preysinck is schuldig aan Arent Rotgersz ƒ10½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jan; dd 25-02.
-Sweder Dircksz is schuldig aan Mette van Voirst 24 h.p.; dd 01-03.

bijzonderheden

Geen

18

1153

1154

1155

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wilssem, Bartolt van
Lewen, Gijsbert van
Egbertsz, Dirck
Johansz, Dyrck
Goykensz, Andries
Heymansz, Gysbert
Evertsz, Johan

DATUM:

02-03-1487

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Overlieden
idem

Timmerman
Barbier
Zwager

samenvatting

Comparanten hebben een uitspraak gedaan in een conflict tussen Gysbert
Heymansz en zijn zwager Johan Evertsz inzake de grootmoeder van hun
beider echtgenotes; er is afgesproken dat Johan en diens echtgenote
zullen behouden alle roerende en onroerende goederen die hun ouders
hebben nagelaten in de stadsvrijheid van Kampen, omdat Geertruyt, de
vrouw van Gysbert, daarin gerechtigd is voor een kindsdeel. Johan Evertsz
zal van zijn vrouws kindsdeel betalen aan Gysbert ƒ12 Rijnse
koopmansgulden en 3 loot zilver voor de helft van de zilveren gordel
waarvan de zuster van Geertruyt de ander helft heeft. Hiermee is alles
gescheiden en hebben partijen geen aanspraken meer op elkaar. Het geld
dat betaald moet worden heeft als termijn St. Jacob en St. Maarten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blanckert, Gijse
Voirne, Marten
Voirne, Johan
Wyllem
Henricksz, Henrick
Wolff, Jacob

DATUM:

08-03-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Plonys zoon
Geertke Aptekers zoon
Smid

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Marten Voirne ƒ32 Rijnse koopmansgulden.
-Johan Voirne is schuldig aan Geertke Aptekers zoon, Wyllem, ƒ3½ Rijnse
gulden te betalen in drie termijnen: Petri ad Cathedram, met Midvasten en
met Palmzondag; folio 134, dd 20-03.
-Henrick Henricksz is schuldig aan Jacob Wolff ƒ10½ Rijnse gulden; folio
134, dd 23-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

133v

DATUM:

19

08-03-1487

1156

1157

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrixsz, Lambert
Baers, Gese

samenvatting

Comparant verklaart dat Gese Baers hen alle goederen betaald heeft zoals
zij had beloofd; hij bedankt haar voor de betaling met belofte van
vrijwaring, omdat alles wat in de huwelijkse voorwaarden vermeld was, nu
is geregeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
133v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Wichersz, Henrick

Comparant
Schuldenares

DATUM:

En echtg. Henrick

08-03-1487

Comparant
Comparant

Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij in de Bruage gehoord hebben van Herman
Kegeler dat deze tegen Henric van Bremen gezegd heeft dat de
gemeenschappelijke schepen moeten uitvaren en dat Henric van Bremen
mee zou zeilen met of zonder al zijn zout en volledige vracht; dit is
afgesproken en er is een bezegeld bewijsstuk van. Geert Hermansz heeft
dit ook gehoord en getuigt dat er ook tussen Henric van Bremen en
Herman Kegeler een document is geweest.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
134
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hatthem, mr Goesen v.
Vene, Johan van den
Goessensz, Claes
Baers, IJsbrant
Andriesz, Ghert
Lentynck, Bartolt

samenvatting

DATUM:

ongedateerd

Intermediair
Intermediair
Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

Namens Dode Allertsz
idem
Namens Henr. Woltersz
idem

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, treden op in het conflict
tussen Dode Allertsz en Henrick Woltersz inzake een bedrag van 559 Riga
marken en de daarvan geleden schade, afkomstig van Dodes zoon die in
Riga is overleden. Henrick zal het geld en de schade die tot nu toe ontstaan
is in Riga afdoen, behalve wat Dode al betaald heeft aan Henric Warenbeke
en Henrick Woltersz eveneens, namens Dodes zoon. Dode zal Henrick op

20

Vastenavond, met een marge van 3 à 4 dagen, betalen 500 Riga mark van
33 witte stuiver voor 2 Riga marken en hiermee moet alles geregeld zijn
van de hoofdsom en de geleden schade in de maatschap. Alle aanspraken
zijn hiermee teniet gedaan, m.u.v. de aanspraak van Dode op Henrick
inzake het garen waarover gesproken is en van Henrick op het geld van
Peter Poesyck. Borg zijn geworden voor Dode: Claes Goessensz en
IJsbrant Baers en voor Henrick: Henrick Matthijsz en Andries Hanegreve.

1158

1159

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
134
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sulman, Claes
Urck, Cleys van

23-03-1487

Comparant
Comparant a. zijde

Neef

samenvatting

Comparant verklaart van zijn neef Cleys van Urck ontvangen te hebben een
bedrag van ƒ100 Rijnse koopmansgulden om deze voor hem te bewaren
totdat hij gezond en wel van zijn reizen over zee is teruggekeerd en nog 5
last rogge voor het bedrag dat zij hebben afgesproken. Mocht Cleys niet
terugkeren van zijn reizen, dan krijgt Dubbelt van Urck, zijn natuurlijke
zoon, de ƒ100 die zijn voogden voor hem zullen beleggen en beheren
totdat hij oud genoeg is om er zelf over te beschikken en te handelen. Als
hij sterft zonder wettige erfgenamen na te laten, dan gaat de helft naar de
erven van zijn vaders zijde en een kwart naar de St. Nicolaaskerk, de OLV
kerk, de Minderbroederskerk en de Bregittenkerk; verder de H. Geest ƒ5
Rijnse gulden, St. Geertruyt ƒ5 Rijnse gulden, St. Kathrine ƒ5 Rijnse gulden
en wat resteert naar verdere goede doelen zoals de executeurs zullen
beslissen, n.l. Claes Sulman, Johan Sulman, zijn ooms en Henric van
Oenden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne Johan
Penning, Johan
Rotersz, Geert
Budell, mr Otto
Ingen, Grete van
Willemsz, Dirck
Koepsz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Penning ƒ3 Rijnse koopmansgulden.
-Geert Rotersz is schuldig aan mr Otto Budell en Grete van Ingen 6 h.p.

DATUM:

23-03-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

21

Ploenysz

jaarlijkse rente te betalen met Petri ad Cathedram, zolang als hij tichels uit
het land in Zalk haalt dat schuldeisers hem verkocht hebben, m.u.v. de
grond; dd 23-03.
-Dirck Willemsz is schuldig aan Johan Koepsz ƒ5½ Rijnse
koopmansgulden; dd 28-03.

1160

1161

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roderloe, Johan van
Budell, mr Otto
Maessen, Maes
Ingen, Grete van

samenvatting

Comparant is schuldig aan mr Otto Budell, Maes Maessen en Grete van
Ingen samen een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. te betalen in twee termijnen:
de helft met St. Jacob en de andere helft met St. Jacob een jaar daarna. Als
hij in gebreke blijft bij de eerste betaling betaalt hij geen rente, bij de
tweede betaling zal een rente van 5 % gerekend worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Henrixsz, Harman
Berentsz, Herman
Oetbertsz, Steven
Kremer, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Berentsz ƒ12 Arnhems waarvan te
betalen met St. Jan ƒ3 Arnhems en de andere ƒ9 in drie termijnen: met St.
Michael, met Midvasten 1488 en met 1 mei daarna. De schuld is afkomstig
van een potschip dat hij van hem gekocht heeft en dat nu onderpand is.
NB in de kantlijn: diverse betalingen door verschillende personen dd 08-091488; schuld is doorgehaald.
-Steven Oetbertsz is schuldig aan Johan Kremer ƒ4 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jan; folio 135, dd 30-03.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

23-03-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

27-03-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

22

Meppel

1162

1163

1164

1165

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135
Opbading

DATUM:

27-03-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Jacob
Henrixsz, Berent

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de bezoldiging van de stad die voor Berent
Henrixsz met Petri ad Cathedram verschijnt en met St. Jacob uitbetaald
wordt, zal opeisen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Johan - sr
Apteker, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren dat de huisraad, gereedschappen en kleinodiën die
zich in het huis van Jonge Johan Coepsz en zijn vrouw Femme bevinden,
door Peter Apteker zijn beschreven en ondertekend door de secretaris;
deze goederen zullen in het huis blijven en niet verkocht worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoyer, Thys
Femme

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

30-03-1487

Comparant
Comparant

DATUM:

30-03-1487

Borg
Comparante

Echtg. Johan Coepsz jr

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jonge Johan Coepsz en
diens vrouw Femme, dat zij de goederen en gereedschappen die zij in huis
hebben niet zullen vervreemden en Femme belooft hem voor zijn borgtocht
schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

135

DATUM:

23

01-04-1487

1166

1167

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Hermansz, Johan
Lutke, Gerbrant
Henrixsz, Loy
Baers, IJsbrant

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Zeilmaker

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerbrant Lutke ƒ73½ Rijnse
koopmansgulden te betalen op drie achtereenvolgende St. Maartensdagen
m.i.v. 1487, afkomstig van een rijnschip dat hij als onderpand stelt met alle
toebehoren.
-Loy Henrixsz is schuldig aan IJsbrant Baers ƒ57 Rijnse koopmansgulden,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten en de andere helft
een jaar later; als onderpand stelt hij zijn schip met toebehoren; dd 01-04.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Blijffhier, Geertken
Grubbe, Bartolt

DATUM:

02-04-1487

Schuldenares
Schuldeiser

Echtgenoot

samenvatting

Comparante is schuldig aan haar echtgenoot ƒ25 Rijnse koopmansgulden,
te ontvangen uit haar na te laten goederen; zij heeft n.l. al een kindsdeel
uitbetaald aan Styne Blijffhier, dochter van haar eerste man en verder moet
zij Alyt Blijffhier, haar ander dochter, ook ƒ4½ Rijnse koopmansgulden
geven. Haar man zal dus uitbetaald worden uit de erfenis van Styne en
Alyt, na haar overlijden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135
Afstand van eigendom

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat, hoek Hofstraat

comparanten

Hermansz, Bruyn
Hermansz, Gijsbert
Grueter, Coenraet

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij afstand doen van het huis in de
Broederstraat, waar Coenraet Grueter jaarlijks 1 h.p. uit ontvangt, vanwege
de tins; zij zullen hem wel de jaarlijkse rente betalen.

DATUM:

02-04-1487

Comparant
Comparant
Begunstigde

24

1168

1169

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gherijtsz, Henrick
Broeder Henric
Buter, Henric
Neerden, Thoenijs van
Petersz, Thoenijs
Lubbertsz, Johan

DATUM:

03-04-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Goch - Prior

Deventer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan broeder Henric van Goch ƒ13 Rijnse
koopmansgulden te betalen aan Johan Valkenier in Kampen vóór 1 mei.
-Henric Buter is schuldig aan Thoenijs van Neerden ƒ27 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jan en Herman Egbertsz is daar borg
voor geworden; dd 03-04.
-Thoenijs Petersz is schuldig aan Johan Lubbertsz ƒ20 Rijnse
koopmansgulden te betalen met Vastenavond, afkomstig van een
everschip dat hij van hem gekocht heeft; dd 05-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymansz, Gijsbert
Brynckman, Gharbert
Hermansz, Gerryt
Lubbertsz, Johan
Douwerick, Vincentius
Scheve, Berent

DATUM:

05-04-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Gemachtigde
Volmachtgever

Meppel

Zutphen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gharbert Brynckman ƒ21 Rijnse g.g. te betalen
met Pasen over een jaar.
-Gerryt Hermansz is schuldig aan Johan Lubbertsz ƒ7 Rijnse
koopmansgulden min 1 oord te betalen met St. Maarten afkomstig van een
everschip; dd 05-04.
-Namens zijn opdrachtgever meldt comparant ontvangen te hebben van
Seyne Igermansz, kerkmeester van de Minderbroeders te Kampen, een
bedrag van ƒ147 Rijnse koopmansgulden, afkomstig van leien gekocht
voor het convent; hij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring;
akte is doorgehaald; dd 11-04.

bijzonderheden

Geen

25

1170

1171

1172

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
135v
Verklaring

DATUM:

20-04-1487

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stachouwer, Peter

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van wijlen Henrick Goltsmyt, verklaart
dat de Schepenbrief dd 1449 die Roloff Witte en Aerent van den
Sonnenberge hebben van 8 h.p. tins per jaar, uit te betalen in de week voor
Pasen, nog van kracht is ten behoeve van de kinderen van Henrick en van
Mense Peye samen, d.w.z. dat de kinderen 5 h.p. per jaar krijgen en Mense
de andere drie h.p. rente; comparant heeft die brief overgegeven aan de
kinderen en aan Mense Peye, zodat zij zonder problemen jaarlijks hun
rente kunnen vorderen, gevestigd op een niet genoemd huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swarte Godekin
Wylssem, Bertolt van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bertolt van Wylssem ƒ11 Rijnse g.g. afkomstig
van huishuur te betalen vóór Pinksteren; hij stelt hiervoor als onderpand
het schip dat hij nu vaart en mocht het onderpand niet voldoende zijn, al
zijn goederen binnen of buiten Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
136
Betalingsbelofte

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Dyrck Backer en Ghijse Blanckert

comparanten

Moelman, Geert
Foysse

Comparant

DATUM:

20-04-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Begunstigde

21-04-1487

Echtg. R. van Endoven

samenvatting

Comparant verklaart dat hij acht jaar lang vóór Pasen aan Foysse, de
vrouw van Ruderick van Endoven, een rente van 2 oude butkens zal
betalen uit zijn huis in de Nieuwstraat.

bijzonderheden

Geen

26

1173

1174

1175

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136
DATUM:
Verklaring van ontvangst

21-04-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Johan - jr
Coepsz, Johan - sr

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Johan Coepsz de Oude
een bedrag van ƒ144 Rijnse koopmansgulden afkomstig van het erfdeel
van de moeder van Jonge Johan volgens de akte van huwelijkse
voorwaarden. Dit is geadviseerd door de intermediairs van Raadswege:
Fredrick Rijnvisch en Johan van Roderloe.
NB in de kantlijn: Jonge Johan heeft zijn vader zijn moeders erfdeel
kwijtgescholden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Johan - sr
Coepsz, Johan - jr

samenvatting

Comparant verklaart dat hij beloofd heeft Jonge Johan ƒ20 Davids g.g. te
geven; als hij het geld van de maatschap onmiddellijk vervreemdt, dan zal
comparant voor de schade instaan.
NB in de kantlijn: Mathijs Hoier scheldt Johan kwijt en comparant de Oude
op zijn beurt zal Mathijs vrijwaren voor de aflossing die hij voor zijn nicht
Femme gedaan heeft.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potgieter, Claes
Wilssem, Bartolt van
Lubbertsz, mr Ludolph
Cellezusters
Lubbertsz, Rembolt
Johansz, Wolter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilssem ƒ5 Rijnse
koopmansgulden.

Comparant
Vader

DATUM:

En echtg. Femme

21-04-1487

Comparant
Zoon

DATUM:

27

21-04-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

-mr Ludolph Lubbertsz meldt dat de Cellezusters hem afgelost hebben de
12 h.p. tinsgeld die hij jaarlijks ontving uit een hof waar zij nu in wonen en
die van mr Goesen van Hatthem geweest is; hij bedankt met belofte van
vrijwaring.
-Rembolt Lubbertsz is schuldig aan Wolter Johansz ƒ13 Rijnse
koopmansgulden, de helft te betalen met St. Levien en de andere helft met
Vastenavond daarna; dd 02-05.

1176

1177

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat van de Ae
Idem, twee huizen en hoven aan de Steendijk

comparanten

Wenemersz, Wolter
Wenemersz, Johan
Urck, Grete van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn broer Johan en schoonzuster verkocht
hebben volgens Schepenbrief hun huis en de huizen aan de Steendijk,
waar Grete van Urck de jaarlijkse 4 h.p. tinsgeld uit ontvangt; comparant
belooft Grete, als zij hier bezwaar tegen heeft, de tins te betalen.
NB in de kantlijn: Geertruyt Wenemersz heeft namens comparant betaald
dd 20-12-1497.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136
Schuldbekentenis

onroerend goed

Jachtever

comparanten

Eckelboem, Johan then
Dockum, Lewe van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lewe van Dockum ƒ16½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met Midwinter en nog ƒ16½ Rijnse
koopmansgulden met St. Jan, afkomstig van een jachtever die hij van hem
gekocht heeft; hij stelt het schip als onderpand en al zijn goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

136

DATUM:

02-05-1487

Comparant
Broer
Begunstigde

DATUM:

28

Priester
En echtg. Grete

05-05-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

1178

1179

1180

1181

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Aflossing

136v

DATUM:

06-05-1487

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen de Biersteeg en Herman Dircksz

comparanten

Hoier, Albert
Degens, Bele

Comparant
Stiefmoeder

Echtg. Beernt Hoyer

samenvatting

Comparant verklaart dat Bele Degens jaarlijks 10 h.p. tins uit het huis van
Johan Rinchouwer ontving maar dat Johan dit bedrag nu heeft afgelost; hij
bedankt Johan voor de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wytte, Kerstken
Luycken

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Luycken in de Drie Torens
de ƒ60 Rijnse g.g. die Henrick Buck in de Drie Torens aan Berent Buddynck
had overgedragen; hij zal Luycken hiervoor vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136v
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Bertolt
Blanckert, Ghijse

samenvatting

Comparant verklaart dat Ghijse Blanckert namens hem aan Claes Vysken
beloofd heeft dat het schip dat comparant met Claes geruild heeft, vrij zal
zijn; comparant belooft op zijn beurt dat hij Ghijse zal vrijwaren voor zijn
borgtocht als dat nodig is en stelt hiervoor als onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

07-05-1487

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

10-05-1487

Comparant
Borg

136v

DATUM:

29

Hamburg
i.d. Drie Torens

10-05-1487

Enkhuizen

1182

1183

onderwerp

Gevestigde rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Evertsdochter, Laenen
Dueren, Nanning van
Cock, Johan
Gosensz, Claes

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Claes Gosensz een huis in
de Nieuwstraat waaruit zij een rente gevestigd had van 10 h.p. per jaar,
aflosbaar volgens schepenbrief; kopers mogen de rente nu aflossen of
houden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engelbertsz, Gheert
Kystemaker, Engelbert

Comparante
Momber
Momber
Koper

10-05-1487

Comparant
Vader

Wdn. Bartruyt

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen ontvangen te
hebben van Bartruyt, zijn moeder en van zijn tante Lumme Krudener,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
136v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Boeier

comparanten

Henrixsz, Johan
Veneman, Lambert
Jacobsz, Symon
Henrix, Geertruyt
Wenemersz, Johan
Raedemaker, Claes

samenvatting

DATUM:

10-05-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Korvenmaker
Hoorn

Deventer

-Comparant is schuldig aan Lambert Veneman ƒ12½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met Pinksteren 1488, afkomstig van een boeier
met toebehoren die hij van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald.
-Symon Jacobsz is schuldig aan Geertruyt Henrix ƒ11 Rijnse
koopmansgulden en 1 stoter te betalen met Midwinter, afkomstig van een
rijnschip met toebehoren dat hij als onderpand stelt; dd 12-05.
-Johan Wenemersz is schuldig aan Claes Raedemaker ƒ9 Rijnse

30

koopmansgulden min 1 oord te betalen met Midzomer; dd 12-05.

1184

1185

1186

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Goertsz, Claes
Johan

DATUM:

12-05-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Johan om al zijn schulden
en goederen te beheren, te vorderen of te verkopen binnen de stad
Kampen, zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Goert
Jansz, Jacob

DATUM:

12-05-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Jacob om in Kampen zijn
uitstaande schulden te innen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan
zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137
Afzien van professie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyllemsz, mr Marten
Frederia, Gerardus

samenvatting

Comparant verklaart dat hij beloofd heeft borg te staan voor broeder
Gerardus in het klooster te Bodecke, die het klooster verlaten heeft vóór
zijn professie; prior Berent van het klooster meldt ontvangen te hebben de
helft van de ƒ25 courante Rijnse gulden, in twee Rechtersbrieven vermeld,
goed voor 4½ mud rogge, waarvan de prior de helft zou krijgen en broeder

DATUM:

12-05-1487

Borg
Begunstigde

31

Priester
Broeder - Bodecke

Geerts de andere helft die hij nu overdraagt aan Symon Glauwe, diens
familielid. Comparant zal aan de testamentoren van wijlen Coep
Hillebrantsz weer teruggeven de ƒ31 Rijnse koopmansgulden die de prior
reeds ontvangen had, omdat broeder Gerardus geen priester wil worden.

1187

1188

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bernardus, pater
Wyllemsz, mr Mertijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Mertijn Wyllemsz om de helft
van de jaarlijkse 4½ mud rogge te vorderen waarvan hij de bewijzen aan
hem gegeven heeft, deze te verkopen en het geld te ontvangen ten
behoeve van het klooster en verder al het nodige te doen zoals hij zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, Hadewich
Keysers, Alyt
Lambertsz, Henrick
Dolre, Geertruyt van
Vette, Dirck de
Vulffsz, Goessen

DATUM:

12-05-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Prior - Bodecke

16-05-1487

Schuldenares
Schuldeiseres
Verkoper
Kopende
Schuldenaar
Schuldeiser

En Ghese

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Alyt Keysers en haar zuster Ghese ƒ50 Rijnse
g.g., wegens geleend geld en verteringen.
-Henrick Lambertsz heeft verkocht aan Geertruyt van Dolre een tinsbrief
waarmee zij ƒ3 Rijnse g.g. kan ontvangen, op voorwaarde dat hij die ƒ3 g.g.
mag aflossen in twee termijnen als hem dat uitkomt met 20 penningen
tegen 1 penning en volle pacht; dd 17-05.
-Dirck de Vette is schuldig aan Goessen Vulffsz ƒ4½ Rijnse
koopmansgulden af te betalen met ƒ1½ per jaar m.i.v. 1 mei 1488.
NB in de kantlijn: genoteerd twee betalingen; folio 137v, dd 18-05.

bijzonderheden

Geen

32

1189

1190

1191

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137v
Schuldbekentenis

DATUM:

19-05-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Derixsz, Derck
Heymansz, mr Ghysbert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Ghysbert Heymansz ƒ7 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jan 1488; Henric Borchartsz bekent
hetzelfde bedrag schuldig te zijn aan schuldeiser op dezelfde datum. Derck
en Henric staan borg voor elkaar; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twele, Reyntken van
Mant, Jacob
Johansz, Berent
Igermansz, Seyne
Hoens, Geertken
Empse, Evert van

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Asschet

19-05-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Koper
Verkoper
Schuldenares
Schuldeiser

Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Mant ƒ88 Rijnse koopmansgulden te
betalen met Midwinter.
-Berent Johansz bekent dat Seyne Igermansz een rente van 2½ h.p. per jaar
heeft verkocht gevestigd op het huis van Remwolt Potghieter in de
Geerstraat van der Ae; dd 19-05.
-Geertken Hoens is schuldig aan Evert van Empse ƒ8 Rijnse
koopmansgulden en 7 stuiver; dd 28-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137v
Borgtocht

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Wulfsz, Wolter
Vene, Henric vd
Thie, Johan van

samenvatting

Comparanten beloven als mombers over Ruederick van Steenwijck, dat zij
gedurende één jaar en één dag, niet langer, de overdracht van een bepaald
huis zullen waarborgen, zoals zij met Ruederick van Uterwijck aan mr Otto

DATUM:

20-05-1487

Comparant
Comparant
Comparant

33

Budell, doctor, verkocht hebben, volgens Schepenbrief; d.w.z. op 22 mei.

1192

1193

1194

bijzonderheden

geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, Wolbert then
Clooster St. Agnieten

22-05-1487

Comparant
Executeur

Vloeddijk

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van het St. Agnieten klooster
ƒ88 gouden postulaats gulden afkomstig van de erfenis van Rolof van
Dolre; hij bedankt het klooster voor de betaling en krijgt het document
terug dat hij hen had gegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
137v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mol, Peter
Hamer, mr Symon
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de voogden over Metteken,
dochter van wijlen Berent Mewesz, een bedrag van 260 h.p. op voorwaarde
dat als Metteken uit het klooster zou gaan vóór haar professie, comparant
dit bedrag weer zou overhandigen aan de voogden ten behoeve van
Metteken. Hiervoor staan borg Ghert van Hengel en Johan van Vrije. Als
Metteken wel geprofest wordt, zijn de borgen van hun taak gevrijwaard.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
138
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuper, Derck
Dubbeltsz, Jacob
Geertsz, Dirck

22-05-1487

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

28-05-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

34

Brunnepe
Korfmaker

Hermansz, Goyke
Hermansz, Herman

1195

1196

Schuldeiser
Schuldenaar

Wilsum
Korfmaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Dubbeltsz ƒ3½ Rijnse koopmansgulden
en 3 braspenningen.
-Dirck Geertsz is schuldig aan Goyke Hermansz ƒ17 Rijnse
koopmansgulden waarvan reeds betaald ƒ3 Rijnse gulden min 1 oord
wegens goede rekenschap; folio 139, dd 11-06.
-Herman Hermansz is schuldig aan Goyke Hermansz ƒ17 Rijnse
koopmansgulden waarvan reeds betaald een Wilhelmus schild, wegens
goede rekenschap; folio 139, dd 11-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
138
Aflossing

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Geertsz, Peter
Hamens, Bette

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij de jaarlijkse 15 h.p. tinsgeld die zij aan Bette
Hamens uit hun woonhuis betalen de eerste vier jaar niet kunnen aflossen;
als zij willen aflossen dan zullen zij dat drie jaar van te voren aankondigen
en in het vierde jaar aflossen, zoals vermeld in de tinsbrief. Sweder en
Bette Hamens zullen zijn woonhuis vrijwaren en eventuele kosten verhalen
op de tins.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

-Huis en erf
Kampen, Oudestraat, voor de Hagenpoort
-Hof
Kampen, in de Hagen bij de wetering

comparanten

Aerentsz, Gijsbert
Empsse, Evert van

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij beiden beloven en garant staan voor de
erven van Henric Hoynsz , die nu niet in de stad zijn, dat zij de verkoop en
de overdracht van de helft van een huis en een hof zoals zij die verkocht
hebben aan Geertken Hoens, dochter van Beernt Assensz, mede
accepteren en haar vrijwaren van eventuele schade.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

01-06-1487

Comparant
Schuldeiseres

138

DATUM:

En echtg. Alyt
Echtg. Sweder

01-06-1487

Comparant
Comparant

35

1197

1198

1199

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
138
DATUM:
Verklaring van ontvangst

01-06-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, fra Evert
Topken, Warner
Haemeren, Else van

samenvatting

Comparant verklaart zijn zwager Warner Topken en diens echtgenote te
vrijwaren voor de nalatenschap en nagelaten goederen van hun vader
Johan Evertsz en van Lieve, hun moeder; hij bedankt hen voor de betaling
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
138
Boedelscheiding

onroerend goed

-Huis en erf, Bovenpoorte naast de Venepoort
-Hof, Burgel, achter de school
-Huisje, hoek OLV kerk

comparanten

Willemsz, Geert
Coepsz, Johanna
Igermansz, Seyne

Comparant
Begunstigde
Echtgenote

DATUM:

Broeder St. Benedictus
Zwager
Zuster v. Evert

05-06-1487

Comparant
Echtgenote
Voogd

Van Steenwijk
1
Ook van Joh. Willemsz )

samenvatting

Comparanten verklaren dat Seyne Igermansz die Geerts voogd is geweest,
hun goederen heeft beheerd zoals was vastgesteld door zijn oom, wijlen
Peter Piper, Minderbroeder en dat hij met Seyne samen de goederen heeft
verdeeld: comparant en echtgenote behouden de goederen ontvangen van
Seyne, verder 5 h.p. per jaar uit een huis volgens een bezegelde
Schepenbrief, verder nog 1½ h.p. en 1 oord per jaar uit een hof, inclusief de
documenten, nog 1 h.p. per jaar uit een huisje dat toebehoort aan Geert
Backer en nog een brief van 2½ h.p. per jaar gevestigd op de stadsvrijheid
van Hasselt. Hiermee heeft comparant alles ontvangen met de daarbij
horende documenten en bedankt zijn voogd voor de betaling met belofte
van vrijwaring. Johan Willemsz, broer van comparant ontvangt 10 h.p. per
jaar gevestigd op het Kartuizer klooster op de Sonnenberg.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
138v
Transport van rechten

) broer van comparant

36

DATUM:

11-06-1487

1200

1201

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walcaet, Henrick
Petersz, mr Ludolph

samenvatting

Comparant verklaart, met een machtiging uit de stad Doetinchem, dat hij,
vanwege het overlijden van zijn oom Johan Pieck, ontvangen heeft de
goederen en nalatenschap van de gebroeders Daem en Johan Pieck en
hun zusters Lysken en Stijne, dat hij daarom de kerkmeester van de OLV
kerk in Kampen zijn machtigingsbrief overdraagt, zodat deze alles kan
vorderen en ermee doen wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Engelbertsz, Johan
Henrixsz, Johan
Kistemaker, Engelbert

Gevolmachtigde
Begunstigde

Deventer
Kerkmeester

11-06-1487

Comparant
Comparant
Vader

Droogscheerder

samenvatting

Comparant en zijn zwager Johan Henrixsz verklaren van hun
(schoon)vader ontvangen te hebben de goederen en nalatenschap van hun
moeder Bartruyt en van Lumme zijn moeders zuster; zij bedanken voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witte, Berent
Voirst, Metten van

samenvatting

Comparant is schuldig aan Metten van Voirst een bedrag van 68 h.p. die hij
zal betalen als hij een erfenis ontvangt; mocht hij voor die tijd overlijden
dan zal Metten dit kwijtschelden aan zijn erfgenamen.
NB in de kantlijn: mocht Berent na zijn dood voldoende geld achterlaten,
dan zullen zijn erfgenamen de schuld betalen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

13-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiseres

37

1202

1203

1204

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139
Transport van rechten

onroerend goed

15 morgen land
Mastenbroek

comparanten

Witte Berent
Voirst, Metten van

samenvatting

Comparant meldt dat hij Metten van Voirst een brief heeft gegeven met het
zegel van de drost van IJsselmuiden inzake een rente van 2½ h.p. per jaar
gevestigd op de helft van 15 morgen land waarvan Belye van Wilssem de
andere helft bezit; zij mag die rente altijd ontvangen zoals hij dat zelf
gewend was.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Hoeyer, Heyman
Dubbeltsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Dubbeltsz ƒ100 Rijnse
koopmansgulden, te betalen in drie termijnen, n.l. met St. Maarten van dit
jaar en in de twee volgende jaren; hij stelt als onderpand het rijnschip dat
hij van hem gekocht heeft met alle toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuper, Evert
Voirne, Marten
Evertsz, Grete
Groethuisz, Egbert
Greete
Dueren, Nanning van

samenvatting

DATUM:

13-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

16-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

16-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Henric Kruse

-Comparant is schuldig aan Marten Voirne 48 h.p. wegens huishuur.
-Grete Evertsz is schuldig aan Egbert Groethuisz ƒ4 enkele g.g.; folio 139v,
dd 29-06.
-De vrouw van Henric Kruse is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ4 enkele
Davids gulden te betalen met St. Jans onthoofding; folio 139v, dd 29-06.
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1205

1206

1207

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

Stukken land

comparanten

Rijhagen, Goert
Millingen, Dirck van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck van Millingen ƒ45 courante Rijnse gulden
en 8 witte stuiver en hiervoor heeft hij Dirck verkocht één wende haver van
twee stukken land naast elkaar, ca. 6 morgen groot dus de helft daarvan en
nog twee veulens heeft hij hem verkocht voor ƒ6 courante Rijnse gulden;
er ontbreekt dus nog ƒ14 courante Rijnse gulden en 8 witte stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Wolter
Baers, IJsbrant
Melysz, Ulfart
Symonsz, Mathijs
Florysz, Pouwel
Voirne, Marten
Evertsz, Jacob

DATUM:

28-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

29-06-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Rijnschipper
Zwolle

samenvatting

-Comparant is schuldig aan IJsbrant Baers ƒ13 Rijnse koopmansgulden te
betalen met St. Maarten.
-Ulfart Melysz is schuldig aan Mathijs Symonsz en Pouwel Florijsz samen
ƒ7 Rijnse koopmansgulden, te betalen met St. Jacob, afkomstig van een
potschip dat hij van hem gekocht heeft; dd 01-07.
-Marten Voirne verklaart dat Jacob Evertsz hem 4 h.p. betaald heeft van de
13 h.p. die hij hem schuldig is; dd 01-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139v
Vestiging van een rente

39

DATUM:

01-07-1487

1208

1209

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ottensz, Geert
Hese, Hille

samenvatting

Comparant verklaart indertijd verkocht te hebben aan Hille Hese, de
moeder van priester Wolter Hesen, een rente van 1½ h.p. per jaar volgens
schepenbrieven die zij aan Hille gegeven hebben en waarvan ook priester
Wolter op de hoogte is, onder voorwaarde dat zij de rente mogen aflossen
met Pasen met ƒ12 Rijnse g.g. en volle pacht, zoals ook heer Wolter wel
degelijk weet.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Geese
Berentsz, Dyrck
Hoeve, Lambert vd
Wesselsz, Wynke

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

01-07-1487

Schuldenares
Schuldeiser
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Amsterdam

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Dyrck Berentsz ƒ10½ Rijnse
koopmansgulden te betalen binnen vijf jaar, te weten elk jaar ƒ2 Rijnse
gulden met St. Jan totdat alles betaald is. Schuldeiser stelt een
gevolmachtigde aan om het geld van haar te ontvangen; deze is tevens
gemachtigd om namens schuldeiser te ontvangen de ƒ4 Rijnse gulden die
Wynke Wesselsz Dyrck schuldig is en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
139v
Aflossing

onroerend goed

Huis in Brunnepe

comparanten

Wolt, Berent
Woltersz, Lambert

DATUM:

01-07-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Alyt

samenvatting

Comparant verklaart dat Lambert Woltersz hem een rente verkocht heeft op
diens huis in Brunnepe van 1½ h.p. per jaar en dat hij deze rente mag
aflossen met 18 penningen tegen 1 en de volle tins, hoewel de
schepenbrief daarvan vermeldt 20 penningen tegen 1 penning.

bijzonderheden

Geen

40

1210

1211

1212

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Guedensz, Joh. Geertsz
Wyllemsz, Johan
Daemsz, Johan
Lucas, Arent

12-07-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Vlaanderen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Wyllemsz ƒ108 Rijnse koopmansgulden
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; hiervan te
betalen de helft met Midwinter en de andere helft een jaar later in 1488;
akte is doorgehaald.
-Johan Daemsz is schuldig aan Arent Lucas uit Vlaanderen ƒ3 Andries
gulden wegens geleend geld; dd 21-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voet, Joerien
Vene, Henrick vd

18-07-1487

Comparant
Kerkmeester

St. Nicolaaskerk

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick van den Vene qq.
ƒ9 courante Rijnse gulden en 1 oord afkomstig van de partij laken die
Johan Sandersz gekocht had en bij Berend Buddingh in huis had geplaatst
voor de kerkmeester; comparant vrijwaart nu de kerkmeester.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrye, Tydeman
Tye, Johan van
Vene, Henrick van den

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt aan Johan van Tye en Henrick van
den Vene samen en ieder apart om namens hem te procederen tegen de
rechtsvordering die de erven van de oude Johan Wulffsz tegen hem
hebben aangespannen en daarbij al het mogelijke te doen zoals hij zelf
gedaan zou hebben met recht van substitutie.

DATUM:

41

19-07-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1213

1214

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Monnick, Hessel
Dueren, Nanning van
Schrijver, Gheert
Sure, Henrick
Lubberts, Alyt
Nagel, Wyllem

DATUM:

21-07-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Oosterwolde
Katen bij het Veerstal

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ8 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Maarten.
-Gheert Schrijver is schuldig aan Henrick Sure ƒ44 Rijnse koopmansgulden
te betalen met Beloken Pasen; dd 25-07.
-Alyt Lubberts is schuldig aan Wyllem Nagel ƒ4 Rijnse koopmansgulden te
betalen in vier termijnen, n.l. met St. Michael, met Kerstmis, met Pasen en
met St. Jacob 1488; dd 25-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfland in Oosterwolde, naast de kerk

comparanten

Wyllemsz, Lambert
Pael, Johan
Brugman, Gerbrant

samenvatting

Comparant is schuldig aan Johan Pael ƒ160 Rijnse koopmansgulden
afkomstig van een halve wende turfland op het terrein van Geert
Hoppebrouwer waar Egbert Druytse nu op woont; comparant heeft dit
gekocht van Johan Pael en zal de helft van het bedrag betalen met St.
Maarten en de andere helft een jaar daarna. Er is een borg aangesteld voor
de betaling, die door comparant schadeloos gesteld zal worden; hiervoor
stelt hij als onderpand het turfland in kwestie met de koopbrief die
Gerbrant in bewaring heeft. Mocht dit t.z.t. niet voldoende zijn, dan kan de
schade ook verhaald worden op comparants overige goederen.
NB in de kantlijn: deels betaald dd 1487 en 1488 Petri ad Cathedram.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

07-08-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

42

Oosterwolde

1215

1216

1217

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140v
Schuldbekentenis

DATUM:

07-08-1487

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Budelmaker, Geertruyt
Jacobsz, Albert
Petersz, Lubbert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Geertruyt Budelmaker ƒ8 Arnhems afkomstig
van een bierschuit te betalen hiervan ƒ2 Arnhems met Midwinter en verder
alle Midwinters totdat alles betaald is. Berent in de Witte Arend zal het geld
innen voor schuldeiseres; akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: de betalingen.
-Albert Jacobsz is schuldig aan Lubbert Petersz 3 gouden dukaten; dd 1108.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
140v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Cornelijsz, Jacob

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar twee zoons Jacob en
Henrick, samen en elk apart, om namens haar de uitstaande schulden te
vorderen en te doen wat nodig is voor al haar goederen zowel binnen als
buiten Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wenemersz, Johan
Neve, Dyrck

samenvatting

Comparant is schuldig aan Dyrck Neve 6 vaten zout van 50 witte stuiver het
vat, te betalen met St. Michael; hiervoor is Thonijs Neve borg geworden op
verzoek van koopman Wyllmsz uit Heerde. Verder is comparant nog
schuldig aan Dyrck 3 vaten zout van 50 stuiver het vat, te betalen met
Midvasten.

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

12-08-1487

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtg. Geert v. Deventer
Groningen

Wed. Cornelijs Jacobsz
En broer Henrick

18-08-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

43

1218

1219

1220

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141
Erfdeling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Neel
Neve, Dyrck
Neve, Thonijs - †

DATUM:

21-08-1487

Comparant
Comparant
Comparante

En echtg. Hilliken
De zuster van ...

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij Dyrck Neve geheel vrijwaren voor de erfenis
en goederen van hun beider broer Thonijs; alleen zullen Neel en diens
echtgenote nog moeten ontvangen een bedrag van ƒ150 courante Rijnse
gulden, waarvan de helft reeds betaald is en waarvan Dyrck de andere helft
zal betalen met St. Bartholomeus over een jaar. Dyrck vrijwaart zijn broer
op zijn beurt van alle aanspraken.
NB in de kantlijn: het deel dat Neel reeds heeft ontvangen is betaald dd 3008-1488.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Berent
Frederixsz, Bouwer
Florijsz, Johan
Kremer, Theuwes de
Ghyse, Johan
Witte, Ernst

DATUM:

27-08-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Broederstraat

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bouwer 37 butken.
-Johan Florijsz is schuldig aan Theuwes de Kremer ƒ70 enkele Rijnse
gulden te betalen met St. Jacob 1488; dd 27-08.
-Johan Ghyse is schuldig aan Ernst Witte ƒ5 courante Rijnse gulden; dd
05-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141
Transport van rechten

44

DATUM:

27-08-1487

1221

1222

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dyrcksz, Gosen
Haere, Jacob ter
Tymansz, Volcker

Comparant
Verkoper
Koper

En echtg. Katherine
Kuinre

samenvatting

Comparant verklaart dat Jacob ter Haere aan Volcker Tymansz een
jaarlijkse rente van een half vat boter verkocht heeft waarvan comparant de
andere helft heeft en die zij allen geërfd hebben van wijlen Eefse Knigge
gevestigd op het Broek in Kuinre; comparant heeft daarvan de koopbrief
en zal hem ook bewaren namens Volcker, die nu gelijke rechten heeft als
comparant.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Bremen, Johan van
Beerntsz, Geert
Igermansz, Seyne

DATUM:

03-09-1487

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Broer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn, samen en elk voor allen, aan
Seyne Igermansz vanwege Sint Franciscus ƒ6 Rijnse koopmansgulden van
20 stuiver de gulden, waarvan zij met St. Maarten ƒ2 moeten betalen, ƒ2
met Midvasten en de laatste ƒ2 Rijnse gulden met St. Michael daarna,
afkomstig van een potschip dat zij van hem gekocht hebben.
NB in de kantlijn: betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joestsz, Geert
Dircksz, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Herman Dircksz en diens
echtgenote een jaarlijkse rente van 15 h.p. gelegen in het Middelwiker slag
in Mastenbroek, gevestigd op 5 morgen land en 9 morgen land en 1 hont;
van die rente hadden comparanten 5 h.p. overgedragen aan de
voorkinderen van Wendele en 15 h.p. verkocht aan Herman Dircksz,
volgens rechtersbrief. Comparanten beloven aan de voorkinderen en hun
voogden te allen tijde de rente te betalen. Comparant meldt verder dat hij
van koper een document heeft ontvangen om hem te vrijwaren.

DATUM:

Verkoper
Koper

45

05-09-1487

En echtg. Wendele
En echtg. Geertruyt

1223

1224

1225

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wenemersz, Johan
Brandenborch, Johan
Hermansz, Evert
Jansz, Jacob
Albersz, Johan
Goyken, Swarte

DATUM:

06-09-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Tussenpersoon
Schuldeiser

Priester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Brandenborch ƒ18 Rijnse
koopmansgulden en 1 oord, op voorwaarde dat schuldenaar aftrekt wat
schuldeiser hem nog schuldig is.
-Johan Wenemersz verklaart dat hij met Pasen zal aflossen aan Evert
Hermansz de jaarlijkse 2 h.p. met alle tins, die Johan Brandenborch voor
hem betaald heeft uit zijn huis en schuldenaar zal hem daarvoor vrijwaren;
dd 06-09.
-Jacob Jansz heeft aan Johan Albertsz de ƒ5½ Rijnse koopmansgulden
heeft overgedragen die Swarte Goyken hem schuldig was volgens het
stadsboek dd 10-08-1486; Johan Albertsz was daarvan de voornaamste
schuldeiser.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
141v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hillgunt

samenvatting

Comparante, uit Elburg, verklaart ontvangen te hebben alle goederen en
giften die haar en haar man Johan beloofd waren in de huwelijkse
voorwaarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Comparante

DATUM:

46

15-09-1487

Echtg. Johan Biggen

16-09-1487

1226

1227

comparanten

Petersz, Henrick
Woltersz, Henrick
Collen, Herman van
Florijsz, Johan
Guedensz, Johan Geertsz
Jansz, Gheert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Woltersz ƒ5 courante Rijnse gulden.
-Herman van Collen is schuldig aan Johan Florijsz ƒ135 Rijnse gulden te
betalen met St. Maarten, zoals hij beloofd heeft voor Gheert Roetersz van
Zalk; dd 18-09.
-Johan Geertsz Guedensz is schuldig aan Gheert Jansz ƒ68 courante
Rijnse gulden te betalen met Midwinter over een jaar; dd 19-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Levering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotersz, Geert
Collen, Herman van

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Herman van Collen 143
duizend kleine stenen van het nieuwe type “closskens”te leveren uit de
achtste oven van dit jaar, naast Johan van Eybergen, op voorwaarde dat hij
deze stenen zal verschepen of op het land zetten, waar en wanneer koper
dat wil; als hij minder stenen levert dan afgesproken, dan zal hij koper
geven 32 stuiver per duizend.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142
Transport van rechten

onroerend goed

1 morgen tichelaarde
Zalk

comparanten

Roetersz, Gheert
Colne, Herman van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een morgen tichelaarde gekocht heeft in Zalk
van mr Otto Budel, Grete van Ingen en Maes Maessen en dat hij nu de helft
daarvan verkocht heeft aan Herman van Colne.

bijzonderheden

Geen

142

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Alias Wynter
Ierte

18-09-1487

Comparant
Koper

DATUM:

18-09-1487

Comparant
Koper
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1228

1229

1230

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tichelers, Wobbeken
Jacobsz, Peter
Jansz, Geert
Dirxsz, Herman
Andreesz, Claes
Mutse, Dyrck

DATUM:

19-09-1487

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Claes Cupersz
Bakker

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter Jacobsz ƒ3 Rijnse koopmansgulden.
-Geert Jansz is schuldig aan Herman Dirxsz ƒ5 Rijnse koopmansgulden en
1 oord; folio 142v, dd 05-10.
-Claes Andreesz is schuldig aan Dyrck Mutse ƒ35 Rijnse koopmansgulden,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten en de andere helft
met Midwinter; akte is doorgehaald; folio 142v, dd 17-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ryxkens, Reyt
Bruynsz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren, mede namens de afwezige Jonge Peter en Peter
Reynkensz, dat zij bedanken voor de schikking tussen hen en de tollenaar
van Kampen dd 1487 omtrent Matheus Aposteldag waarbij 58 veulen
zonder tol te betalen door de stadsvrijheid van Kampen gereisd hebben; zij
beloven geen aanspraken meer te hebben op de stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat

comparanten

Ghijssensz, Johan
Voirne, Henric
Aerentsz, Johan
Lutteke, Garbrant

DATUM:

21-09-1487

Comparant
Comparant

DATUM:

Friesland
idem

25-09-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Leverancier
Opdrachtgever

48

En echtg. Mette

1231

1232

1233

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henric Voirne ƒ42½ Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, waarvoor hij als onderpand stelt zijn
woonhuis met alle roerende goederen en gereedschappen; akte is
doorgehaald.
-Johan Aerentsz is verplicht aan Garbrant Lutteke 20 mud gerst te leveren
drie weken of een maand na Midwinter en daarbij 36 mud haver op dezelfde
termijn; dd 19-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142v
Leveringen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vreden, Johan van
Lutteke, Garbrant
Goykensz, Johan

samenvatting

-Comparant belooft te leveren aan Garbrant Lutteke 27 mud haver drie
weken of een maand na Midwinter.
-Johan Goykensz belooft te leveren aan Garbrant Lutteke 25 mud haver in
dezelfde periode;

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
142v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koetken, Henrick
Acker, Evert then

samenvatting

Comparant, indertijd dijkgraaf van Salland en schout te Zwolle, is schuldig
aan Evert then Acker ƒ50 Rijnse g.g. wegens geleend geld, die hij zal
betalen met St. Maarten 1488, met een marge van acht dagen zoals een
goed koopman betaamt. Mocht hij schade veroorzaken door te late
betaling, dan zal hij deze vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143
Schuldbekentenis

DATUM:

19-10-1487

Leverancier
Opdrachtgever
Leverancier

DATUM:

26-10-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

49

27-10-1487

1234

1235

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Oerber
Mey, Lubbert
Aerentsz, Heyman
Hermansz, Andries
Claisz, Gherbrant
Blanckert, Ghijse

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lubbert Mey ƒ8 Rijnse koopmansgulden min 1
oord.
-Heyman Aerentsz is schuldig aan Andries Hermansz ƒ7 Rijnse
koopmansgulden, waarvan reeds betaald ƒ2, te betalen met St. Jan; mocht
hij in gebreke blijven, dan vervalt de eerste betaling; dd 29-10.
-Gherbrant Claisz is schuldig aan Ghijse Blanckert ƒ13 Rijnse
koopmansgulden te betalen met Midvasten; folio 143v, dd 15-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143
Aflossing

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, hoek St. Geertruydensteeg

comparanten

Hermansz, Evert
Stachouwer, Peter Gerbr.

samenvatting

Comparanten verklaren dat Peter Gerbrantsz Stachouwer heeft afgelost
een ½ h.p. tins die zij jaarlijks ontvingen uit diens huis, strekkend van de
straat tot aan het erf van mr Jan van der Weden; zij bedanken voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gelrie, Wilhelmus
Munster, Henrick van

samenvatting

Comparant verstrekt volgens de regels van het Maatklooster in Zwolle een
volmacht aan priester Henrick van Munster om namens het convent onze
burger Derick Neve gerechtelijk aan te spreken vanwege de vestenis van
zeker onderpand zoals vermeld in de documenten, afkomstig van Styne,
Dercks dochter, die in het convent is overleden.

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

27-10-1487

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

05-11-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde
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En echtg. Styne

Pater der Regularissen
Vicaris te Zwolle

1236

1237

1238

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gysensz, Johan
Witte, Beernt

samenvatting

Comparant verklaart aan Beernt Witte als onderpand te stellen voor zijn
schuld: 8 sterke koeien, 4 paarden met wagen, zijn huisraad uit zijn huis in
Brunnepe, op voorwaarde dat bij in beslagname de goederen weer aan
hem uitgeleend worden om te gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
143v
Vrijwaring

onroerend goed

Hulckschip

comparanten

Jansz, Jacob
Jansz, Wyllem

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wyllem Jansz een hulckschip
met toebehoren, zoals het van zee gekomen is en comparant belooft het
schip te vrijwaren in alle havens; mocht iemand er aanspraken op maken,
dan zal comparant dit oplossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
143v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Witte, Dyrck
Hoyer, Albert
Geertsz, Leffer
Schere, Gosen vd

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Hoyer, Leffer Geertsz en
Gosen van der Schere samen om al zijn goederen te vorderen en
ontvangen die hij achterlaat in de stadsvrijheid van Kampen en daarmee te

DATUM:

05-11-1487

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

Brunnepe

15-11-1487

Comparant
Koper

DATUM:

Kortyeen (?)

15-11-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

51

doen wat zij willen; akte in aanwezigheid van burgemeesters Jacob Clinge
en Herman Maessen gepasseerd.
Verder meldt comparant schuldig te zijn aan de oude priester Henrick ƒ5
Arnhems en ook zei hij dat Henrick Haver hem weer 14 stuiver schuldig
was.

1239

1240

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuper, Claes
Johansz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Johansz, de zoon van zijn
zuster, ƒ6 Rijnse koopmansgulden die Johan van Ense, voogd over
Lubbert, mag vorderen ten behoeve van het kind; hiermee vervallen alle
aanspraken van kost, onderhoud en andere zaken die comparanten tot nu
toe hadden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Herman
Willemsz, Johan
Wenemersz, Johan
Ottensz, Roloff
Ariensz, Arien
Schomaker, Ghijse

samenvatting

-Comparant verklaart gekocht te hebben van Johan Willemsz één hoed
kolen die hij met Midwinter zal betalen.
-Johan Wenemersz is schuldig aan Roloff Ottensz ƒ7 2ijnse
koopmansgulden te betalen met Vastenavond; folio 144, dd 21-11.
-Arien Ariensz is schuldig aan Ghijse Schomaker ƒ2 Rijnse
koopmansgulden; folio 144, dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-11-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

19-11-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

52

En echtg. Jutte
Neef

Smid

1241

1242

1243

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
143v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stege, Johan ter
Seygersz, Aernt

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij gehoord hebben van bepaalde mensen in
Riga die aanwezig geweest zijn dat Johan Zwarte, Roloff Zwartens zoon, in
Lijfland overleden is op een kasteel te Valyn aan de pest die indertijd daar
heerste. Dit zelfde hebben zij vernomen van Albert, Peter Schroerszoon en
dit is ongeveer 1½ jaar geleden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Aflossing

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Igermansz, Seyne
Wylssem, Johan van
Geertsz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van het St. Agnieten convent
een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. waarmee zij ƒ5 Rijnse g.g. per jaar hebben
afgelost volgens document, bezegeld door Roryck Kruycken en Ghijse
Baers.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Wynken
Bardensz, Derick
Vos, Herman
Elteke
Brandenborch, Johan
Ochboeter, Lubbert

samenvatting

DATUM:

19-11-1487

Comparant
Comparant

144

DATUM:

Elburg
idem

22-11-1487

Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

24-11-1487

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Amsterdam
Echtg. Geert Kantersz

-Comparant is schuldig aan Derick Bardensz ƒ4 enkele Rijnse gulden.
-Herman Vos is schuldig aan de vrouw van Geert Kantersz uit Groningen
ƒ5½ Rijnse koopmansgulden, waarvan de helft per 1 mei betaald moet
worden en de andere helft met St. Maarten; als hij niet op tijd betaalt en
Elteke lijdt schade, dan is dat voor zijn rekening; dd 07-12.
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-Johan Brandenborch is schuldig aan Lubbert Ochboeter ƒ36½ courante
Rijnse gulden te betalen met Vastenavond; folio 144v, dd 11-12.

1244

1245

1246

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Syll, Aerent
Syll, mr Jacob
Acker, Evert then

144

DATUM:

02-12-1487

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer mr Jacob Syll en Evert
then Acker, samen en elk apart, om al zijn goederen te ontvangen,
roerende en onroerende en ze te beheren naar eigen goeddunken, zoals
comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Johansz, Warner
Aerent, broeder
Elteke

DATUM:

07-12-1487

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Vicecureit te Buren
)
1
Echtg. Geert Cantersz )

samenvatting

Comparant is schuldig aan de erfgenamen van Wyllem Volckmansz, een
bedrag van ƒ152½ Rijnse g.g. te betalen met Pasen, afkomstig van het door
Wyllem nagelaten halve huis, erf en rente dat comparant van hem gekocht
heeft, op voorwaarde dat hij de helft betaalt in Rijnse g.g., een kwart in
gulden van 37 witte stuivers en het andere kwart in zilvergeld ook van 37
witte stuiver voor de gulden.
Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

) namens het klooster Selwerd en het klooster Thesingen bij Groningen en
tevens namens priester Claes Rijckquynsz en Henrick ten Holte uit
Groningen

54

07-12-1487

1247

1248

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zwarte, Claes
Petersz, Willem Lubb.
Gosensz, Claes
Zwarte, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart met toestemming van zijn voogden, tevens
testamentairs van Betthe Schaeder, zijn grootmoeder, ontvangen te
hebben van zijn vader voor zijn moeders erfdeel een bedrag van ƒ74 g.g.
en ƒ10 courante Rijnse gulden, waarvoor hij zijn vader bedankt. Verder
beloven Claes Zwarte en zijn vader samen aan de voogden, dat Johan
Zwarte, de broer van Claes van wie men zegt dat hij in Lijfland is overleden,
geen aanspraken op hen kan maken, mocht hij terugkomen; in dat geval
zullen Roloff en Claes dit oplossen. Het geld zal niet worden uitgegeven,
maar belegd worden door de voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144v
Bestelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rogge, Tyman
Henrixsz, Thomas

Comparant
Voogd
Voogd
Vader

DATUM:

11-12-1487

Comparant
Koper

Barbier

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Thomas Henrixsz 50 mud
haver van 9½ stuiver per mud, waarvan een kwart geleverd moet worden
met Midwinter, een kwart acht dagen daarna en de rest na Driekoningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Grete van Urck en Aerent Starcke

comparanten

Dueren, Nanningh van
Maesz, Heyman

DATUM:

12-12-1487

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Jutte

samenvatting

Comparant verklaart dat hij 14 h.p. tinsgeld per jaar verkocht heeft aan Heman Maesz en diens echtgenote, betaalbaar met Midwinter en gevestigd op
zijn huis, volgens een tinsbrief die daarvan bestaat en aflosbaar met ƒ140
enkele Rijnse g.g.; zolang de regeling bestaat zal comparant voor 2 h.p.
betalen ƒ1 enkele Rijnse g.g.

bijzonderheden

Geen

55

1249

1250

1251

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
144v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Johan
Wobken
Noysz, Niese
Evertsz, Dirck
Grueter, Coert
Busch, Jacob

DATUM:

15-12-1487

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Nicht
Rouwveen
Wdn. Ghese

samenvatting

-Comparant zal zijn nicht Wobken met Pasen ƒ4 courante Rijnse gulden
betalen.
-Niese Noysz is schuldig aan Dirck Evertsz en zijn kinderen ƒ9 Rijnse
gulden, waarvan de helft betaald moet worden met Midwinter over een jaar
en de andere helft weer een jaar later; dd 17-12.
-Coert Grueter is schuldig aan Jacob Busch ƒ5½ enkele Rijnse g.g. te
betalen wanneer Jacob weer terugkomt van zijn reis naar Jeruzalem; folio
145, dd 19-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Monnyck, Hessel
Vreeden, Johan van
Dueren, Nannynck van
Barbier, Gherbrant
Geertsz, Herman
Jacobsz, Henrick
Dueren, Nanning van

samenvatting

-Comparanten zijn samen schuldig en elk voor allen aan Nannynck van
Dueren een Vlaamse nobel en een gouden leeuw te betalen vóór 1 mei.
-Gherbrant Barbier is schuldig aan Herman Geertsz 6 vaten Hamburger
bier, het vat van ƒ3½ Rijnse koopmansgulden en 2 stuiver, te betalen met
St.Agnete, anders het dubbele bedrag; dd 09-01.
-Henrick Jacobsz is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ3 Rijnse
koopmansgulden; dd 11-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

56

19-12-1487

11-01-1488

comparanten

1252

1253

Eckelboem, Johan then
Kotert, Ghijse
Geertsz, Peter
Gosensz, Claes
Johansz, Wolter
Ghisensz, Evert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias: Peter in de Poth
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ghijse Kotert ƒ16½ Rijnse koopmansgulden te
betalen met St. Jan; als hij niet op tijd betaalt, mag schuldeiser dit verhalen
op zijn schip dat onderpand is of op zijn overige goederen; akte is
doorgehaald.
-Peter Geertsz is schuldig aan Claes Gosensz ƒ40 Rijnse koopmansgulden
waarvoor hij als onderpand stelt zijn potschip en zijn twee roodblaar
koeien; dd 12-01.
-Wolter Johansz is schuldig aan Evert Ghisensz 38 witte stuiver; akte is
doorgehaald; dd 16-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mutsche, Dirck
Mant, Jacob
Stoecker, Beernt
Woltersz, Dirck
Claesz, Johan
Willemsz, Otto

DATUM:

16-01-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Texel
Touwslager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Mant ƒ96 enkele Rijnse g.g. te betalen
zoals vastgelegd in een document dat schuldeiser in zijn bezit heeft.
-Beernt Stoecker is schuldig aan Dirck Woltersz ƒ6 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jan; maar als schuldenaar uitvaart
naar oost of naar west, dan betaalt hij als hij thuis komt; dd 16-01.
-Johan Claesz is schuldig aan Otto Willemsz ƒ9 Rijnse koopmansgulden;
akte is doorgehaald; dd 16-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gosensz, Roloff
Wylssem, Bartolt van
Dircksz, Willem - jr

DATUM:

19-01-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

57

Korvenmaker
En echtg. Stijne

Vene, Johan van den
Johan (v)
Jacobsz, Johan

1254

1255

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Meynart Willemsz
Meppel

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt van Wylssem ƒ6½ Rijnse
koopmansgulden en 2 witte stuiver.
-Willem Dircksz de Jonge en zijn echtgenote zijn schuldig aan Johan van
den Vene 5 h.p. te betalen met St. Jan; dd 19-01.
-De vrouw van Meynart Willemsz is schuldig aan Johan Jacobsz ƒ8 Rijnse
koopmansgulden en 6 stuiver, waarvan met Vastenavond ƒ2 betaald
moeten worden, met Sintgangen ƒ2, met Vastenavond ƒ2 en tenslotte weer
met Sintgangen; folio 146, dd 28-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Claesz, Johan
Mouwersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Mouwersz een bedrag van
ƒ82 Rijnse koopmansgulden afkomstig van een rijnschip dat hij van hem
gekocht heeft, te betalen in twee termijnen: met St. Maarten a.s. en een jaar
daarna. Schuldenaar stelt het schip met toebehoren als onderpand.
NB in de kantlijn: eerste termijn betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Willemsz, Peter
Wulffsz, Wolter
Aerentsz, Gise
Priester Lubbert

samenvatting

DATUM:

19-01-1488

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-01-1488

Comparant
Voogd
Voogd
Borg

1

En echtg. Grete )

Broer van Grete

Comparanten verklaren dat zij met toestemming van de voogden over de
drie kinderen van Johan Slotemaker, aan hen zullen uitkeren als hun
vaders erfdeel elk ƒ50 courante Rijnse gulden, waarvoor hun woonhuis
onderpand is, dat zij niet zullen belasten of verkopen zonder toestemming
van de voogden. Verder beloven zij de kinderen te zullen verzorgen,
voeden en kleden tot hun volwassenheid, waarmee de voogden tevreden
zijn. Hiervoor staan borg de man van Grete en haar broer priester Lubbert.

58

1256

1257

1258

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
145v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Swolle, Johan van
Swolle, Beke van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn moeder hem de nalatenschap van zijn vader
heeft afgekocht voor een bedrag van ƒ30 Rijnse koopmansgulden, die zij
hem in drie termijnen zal uitbetalen: met Vastenavond, met St. Maarten en
met St. Maarten een jaar daarna. Comparant bedankt zijn moeder; mocht zij
overlijden dan brengt hij het geld weer in en zal met de andere kinderen
gelijk opdelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mertensz, Lubbert
Claesz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Claesz ƒ135 Rijnse
koopmansgulden min 1 oord, waarvan hij zal betalen ƒ90 Rijnse gulden
met Maria Lichtmis over een jaar en de andere ƒ45 Rijnse gulden in twee
termijnen: de helft met St. Maarten 1488 en de andere helft in 1489, met een
marge van veertien dagen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146
Vrijwaring

onroerend goed

Turfland in Oosterwolde

comparanten

Claesz, Jacob
Mertensz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Lubbert Mertensz zal vrijwaren voor alle
aanspraken die men kan hebben op het turfland dat hij aan Lubbert

) weduwe van Johan Slotemaker

DATUM:

26-01-1488

Comparant
Moeder

DATUM:

Zoon v. Willem v.Swolle

28-01-1488

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-01-1488

Comparant
Koper

59

verkocht heeft en waarvan Berend Buddinck het ander deel heeft.

1259

1260

1261

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Averot, Henrick
Baers, Isbrant
Stalknecht, Rotger
Voirne, Mette
Oy, Henric van
Glauwe, Symon

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Isbrant Baers ƒ26 courante Rijnse gulden te
betalen hiervan de helft met Pinksteren en de andere helft met St. Jacob.
-Rotger Stalknecht is schuldig aan Mette Voirne ƒ15½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Victor; folio 146v, dd 06-02.
-Henric van Oy is schuldig aan Symon Glauwe ƒ27 Rijnse koopmansgulden
en 2 stuivers, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen, die hij niet
zal verkopen, totdat alles betaald is; folio 146v, dd 06-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Geert
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Seyne Igermansz twee oude
Schepenbrieven, waarvan de ene brief het zegel van Hasselt dd 1463 heeft
en de andere het zegel van Hasselt dd 1459; hij draagt deze brieven en de
bijbehorende tins over aan Seyne op voorwaarde dat zijn vrouw en hij de
overdracht gerechtelijk kunnen doen in Hasselt of Kampen. Comparant
heeft ontvangen ƒ12 courante Rijnse gulden en bij de overdracht zal hij
nog ƒ10 Rijnse gulden krijgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

28-01-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Koper

146v

DATUM:

60

Smid

30-01-1488

En Johanna - Steenwijk
En echtg. Alyt

04-02-1488

1262

1263

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Tryppemaker, Geert
Claesz, Claes

Schuldenaar
Schuldeiser

Uitdam N. Holland

samenvatting

Comparant is schuldig aan Claes Claesz een bedrag van ƒ120 Rijnse
koopmansgulden te betalen in drie termijnen met Pasen m.i.v. 1489 totdat
alles betaald is; dit is afkomstig van een rijnschip dat hij van schuldeiser
gekocht heeft.
NB in de kantlijn: twee termijnen betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ingen, Gese van
Claesz, Johan
Lubbertsz, Johan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar twee kinderen Alyt en Lubbert Oenen als
hun vaders erfdeel gereserveerd te hebben samen ƒ108 courante Rijnse
gulden en comparante en haar echtgenoot beloven hen te onderhouden, te
voeden en te kleden tot hun volwassenheid; als familieleden het hiermee
niet eens zijn mogen zij de kinderen bij zich nemen met behoud van hun
erfdeel. NB in de kantlijn: dd 1478(?) doorgehaald door Lubbe de Begijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
146v
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijl, mr Derck ten
Geye, Roderick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Roderick Geye gevrijwaard heeft in de zaak van
Jutte Hulscamp, voor wie Roderick belooft had in te staan.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

06-02-1488

Weduwe
Echtgenoot - (2e)
Grootvader

DATUM:

Moeder

08-02-1488

Comparant
Begunstigde

61

1264

1265

1266

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerloffsz, Lambert
Elburch, Joest vd
Metseler, Kerstken de
Busch, Jacob
Holte, Nanne then
Jacobsz, Claes

09-02-1488

Comparant
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Ens

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Joest van den Elburch ƒ5 courante Rijnse
gulden te betalen vóór Pasen.
-Kerstken de Metseler is schuldig aan Jacob Busch ƒ15 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; folio 147v, dd 20-02.
-Nanne then Holte is schuldig aan Claes Jacobsz ƒ13 courante Rijnse
gulden; folio 148, dd 24-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147
Kinderbewijs

DATUM:

09-02-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Evert
Aechte
Dryssoen, Jacob
Jansz, Albert

samenvatting

Comparant bewijst als stiefvader aan Aechte, het kind van zijn echtgenote,
de nagelaten goederen en erfenis van ƒ10 en Aechte heeft daarna geen
aanspraken meer op hem, waarmee de voogden het eens zijn.
NB in de kantlijn: Geert Ariensz heeft het geld ontvangen, waarvoor Claes
de glazenmaker borg stond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis / erf en de twee huizen / erven
Kampen, Steendijk, in de Hagen

comparanten

Wenemersz, Johan
Wenemersz, Wolter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)broer priester

Comparant
Begunstigde
Voogd
Voogd

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

62

Stiefvader
Dochter Aechte Adriaensz
Leiden

09-02-1488

En echtg. Griete
Priester

Wolter Wenemersz wegens geleend geld een bedrag van ƒ147½ Rijnse
koopmansgulden, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van
hun woonhuis en de andere huizen, verder al hun roerende goederen,
huisraad, brouwersgereedschap, kleinodiën en andere bezittingen.

1267

1268

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Lambertsz, Berent Johansz
Petersz, Lubbert
Gosensz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de voogden / testamenteurs
van Bette Schade, zijn grootmoeder, een bedrag van ƒ65 Rijnse g.g. die de
voogden weer belegd hebben, met toestemming van Rolof Zwarte en Claes
Zwarte, in Zwolle in het huis en erf van Johan Lambertsz volgens bestaand
document, met een rente van ƒ3 Rijnse gulden en 1 oord per jaar; bij
aflossing zullen de voogden het geld weer beleggen t.b.v. Claes Zwarte.
Deze gelden zijn afkomstig van wijlen Berent Hoyer, Bette eerste
echtgenoot.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147v
Eigendom

onroerend goed

-Rijnschip
-Huis / erf, Kampen, Vloeddijk

comparanten

Gheertsz, Johan
Tripmaker, Geert

samenvatting

Comparant verklaart dat het rijnschip met toebehoren dat hij nu vaart door
Geert Tripmaker, zijn vader, aan hem is uitgeleend voor een jaar en aan
hem alleen toebehoort; hij belooft het schip niet te bezwaren of te
verkopen zonder toestemming van zijn vader en is bereid het te allen tijde
weer terug te geven.
Verder meldt comparant dat zijn vader hem geleend heeft een huis op de
Vloeddijk, dat uitsluitend van hem is; hij zal het huis niet verpanden noch
verkopen.

bijzonderheden

Geen

11-02-1488

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

16-02-1488

Comparant
Vader

63

Zwolle

Rijnschipper

1269

1270

1271

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
147v
Verkoop maatschap

DATUM:

16-02-1488

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Alertsz, Dode
Gheye, Wicher

samenvatting

Comparant verklaart aan Wicher Gheye zijn maatschap verkocht te hebben
en scheldt hem kwijt alle schulden en onschulden van de maatschap die zij
samen gehad hebben in Bergen, Noorwegen, waarmee hij nu kan doen wat
hij wil; afgesproken is dat Wicher alle schulden van de maatschap betaalt
die hij oostwaarts gemaakt heeft buiten comparant om en deze hiervoor
een bedrag van ƒ262½ courante Rijnse gulden betaalt op Maria Lichtmis
1491.
NB in de kantlijn: hierop betaald 250 h.p. van 20 butken het pond dd 13-041491.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
147v
Volmacht

onroerend goed

Boeier

comparanten

Eden, Wyllem van
Gertsz, Peter
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Gertsz en Symon Glauwe om,
in der minne of gerechtelijk, van Johan Dubbeltsz te vorderen de 20
Lübeck mark schade die comparant heeft geleden op zijn boeier en daarbij
al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
148
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Willem
Bruynsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat Johan Bruynsz een kwart bezit van het achtste
scheepsaandeel dat comparant heeft van het schip dat hij nu vaart en dat
Johan de werkzaamheden en de lading gedaan heeft net zoals alle ander
reders van het schip.

Comparant
Koper

DATUM:

22-02-1488

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Schipper
1
Kerkmeester van )
Idem

) het Bregitten klooster

DATUM:

24-02-1488

Comparant
Comparant

64

Schuitenmaker
Kuiper

1272

1273

1274

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scherpenberch, Herman v.
Gheye, Johan
Aerentsz, Johan
Hoeve, Lambert vd
Bruyns, Bye
Wylssem, Bertolt van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Gheye ƒ47 courante Rijnse gulden te
betalen in drie termijnen, met Midvasten, met Pasen en met Pinksteren.
-Johan Aerentsz is schuldig aan Lambert van der Hoeve ƒ1 Rijnse g.g. en
nog ƒ6 Rijnse koopmansgulden; dd 24-02.
-Bye Bruyns is schuldig aan Bertolt van Wylssem ƒ4½ Rijnse
koopmansgulden; dd 24-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Keyser, Yssebrant
Diepenbroic, Frederic v.
Keyser, Mathijs
Vecht, Herman van der

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Frederic van Diepenbroic, Mathijs
Keyser en Herman van der Vecht samen en elk voor allen, om al zijn
goederen te beheren zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerloffsz, Lambert

DATUM:

148

24-02-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

24-02-1488

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

01-03-1488

Schuldenaar

65

Baers, IJsbrant
Jansz, Coert
Dueren, Nanning van

1275

1276

1277

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De wever

samenvatting

-Comparant is schuldig aan IJsbrant Baers ƒ15 Rijnse koopmansgulden te
betalen met Pasen; verder meldt comparant nog schuldig te zijn aan
IJsbrant ƒ90 Rijnse koopmansgulden te betalen in twee termijnen n.l. op
Nieuwjaarsdag in twee volgende jaren.
-Coert Jansz de wever is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ6 courante
Rijnse gulden min 4 stuiver te betalen met St. Jan; folio 148v, dd 10-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isselmuden, Henrick van
Uterwijck, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij beloofd heeft aan Jacob van Uterwijck dat hij
de weduwe van Boldewyn Wybrants voor de Raad zal dagen en anders alle
andere personen die hem iets schuldig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeck, Mathijs
Lutteke, Gharbrant

samenvatting

Comparant verklaart van Gharbrant Lutteke ontvangen te hebben ƒ41
1
Rijnse g.g. afkomstig van talk en Dorpse ) vis die Gharbrant verkocht heeft
namens comparant en waarvoor deze hem bedankt.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148v
Vestiging van een rente

onroerend goed

n.v.t.

148

DATUM:

01-03-1488

Comparant
Schuldeiser

01-03-1488

Comparant
Comparant

Keulen

) Dorepat ?

66

DATUM:

07-03-1488

comparanten

1278

1279

1280

Rijnvisch, Frederic - sr
Vene, Henric van den
Voirne, Marten

Comparant
Kerkmeester
Kerkmeester

St. Nicolaas kerk
idem

samenvatting

Comparant verklaart aan de kerkmeesters van de St. Nicolaas kerk 540 h.p.
te lenen ten behoeve van de kerk tegen een jaarlijkse rente van 27 h.p.
aflosbaar met 20 penningen tegen 1; en verder nog 24½ h.p. turfgeld te
betalen met Pasen over een jaar.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148v
Transport van rechten

onroerend goed

- Kalkbergplaats, Bovenpoorte
-Hofstede, boven de Venepoorte

comparanten

Kamerlinck, Jacob
Martensz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbert Martensz en diens
echtgenote een vierde deel van de middelste kalkbergplaats, waarvan zich
ten noorden de Zwanenpoort bevindt, ernaast Geert Slewert en ten zuiden
Mette Kuynretorff; verder nog een vierde deel van een hofstede waar
Henric Jansz hooiberg nu op staat, m.u.v. de jaarlijkse 1½ h.p. uit de
kalkberg en de hofstede.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alertsz, Dode
Woltersz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick Woltersz ƒ10 enkele
Rijnse g.g. en ƒ8 Andries g.g., verder nog ƒ29 Rijnse koopmansgulden en
een ½ ph.g., afkomstig van garen dat de Raad hem toegewezen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

25-02-1488

Comparant
Koper

En echtg. Styne
En echtg. Heylen

10-03-1488

Comparant
Tussenpersoon

148v

DATUM:

67

12-03-1488

1281

1282

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyllem
Schonenberch, Fije
Voss, Johan
Pynnick, Lambert

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Geert Glasemakersz
Schroer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Fije Schonenberch ƒ6 Davids g.g.
-Johan Voss is schuldig aan Lambert Pynnick ƒ4 Rijnse koopmansgulden
waarvan de helft betaald moet worden met Pasen en de andere helft met St.
Jan, afkomstig van de schikking van een boete; dd 12-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
148v
Boedelscheiding

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Dirck Evertsz en Grete Govers

comparanten

Geertsz, Claes
Petersz, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij samen de nalatenschap gescheiden hebben
die Berent na de dood van zijn vader, Peter Luyckensz, de eerste
echtgenoot van Dyrck(v), ontvangen heeft; Berent en zijn vrouw behouden
de helft van het huis, waarvan zij reeds de andere helft bezitten, strekkend
tot in de Nieuwstraat ; Claes en Dyrck zullen behouden de rente die Berent
geërfd heeft van zijn vader, n.l. 4 h.p. en 1½ oord per jaar, waarvan zij 5
oord h.p. van ontvangen gevestigd op het huis van Brueskensz in de
Hagen en 3 oord h.p. uit het huis van de erven Potken Naetsz in de Hagen,
uit het huis van Bartolt Barckersz in de Hagen 5 oord h.p., nog 1 h.p. uit
Heybeysz huis in de Hagen en met Pasen 1 h.p. uit het huis in de
Oudestraat, mits zij met Pasen over een jaar dit laatste bedrag willen
aflossen met alle tins. Hiermee is alles verdeeld en hebben partijen geen
aanspraken meer op elkaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149
Afrekening

onroerend goed

Land in Edam

comparanten

Grebber, Johan
Blanckert, Ghijse

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Ghijse Blanckert, als momber over Katherine,

DATUM:

17-03-1488

Comparant
Comparant

DATUM:

Comparant
Momber

68

En echtg. Dyrck (v)
En echtg. Gese

20-03-1488

Edam

de weduwe van Johan van Oirgatsz zal geven tot haar behoeve ƒ9 Rijnse
koopmansgulden en 6 witte stuiver afkomstig van de betaling die zij van
Johan ontvangen had van het land in Edam volgens akte en getuigenis van
Johan Allertsz uit Edam, die bevestigde dat er afgesproken was te betalen
in guldens van 36 witte stuiver.
bijzonderheden

1283

1284

1285

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149
DATUM:
Verklaring van ontvangst

21-03-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koete, Luycken
Wulffsz, Wolter
Vene, Johan vd

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Wolter Wulffsz en Johan
van den Vene, verkopers in Kampen, ƒ45 Rijnse g.g. die hij zal
overdragen aan Henrick Bryckwede, scherpschutter in Lunenborch,
afkomstig van Greve Enno uit Oost-Friesland; hij belooft dat de stad
Kampen hier geen last van zal krijgen; in aanwezigheid van Johan Pael,
Roloff Ottensz, Berent Buddinck.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Tussenpersoon
Tussenpersoon

149

DATUM:

Gezworen bode Lunenborch

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Donatie

21-03-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jonghe, Bartolt
Sacraments Memorie

samenvatting

Comparant verklaart dat hij jaarlijks 1 h.p. zal betalen ten behoeve van de
H. Sacraments Memorie in de St. Nicolaas kerk naar oude gewoonte
vermeld in het boek der Memorie, afkomstig van priester Evert ten Ackers
overleden vader en zuster, onder voorwaarde dat zijn erfgenamen dit
mogen afkopen als zij dat willen, met 15 penningen tegen 1 penning en met
alle tins.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149v
Schikking

Comparant
Begunstigde

DATUM:

69

21-03-1488

1286

1287

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klinckenberch, Goesen
Dueren, Nanningk van
Sulman, Claes
Gosensz, Claes
Lutke, Garbrant

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij een schikking hebben getroffen tussen
Claes Gosensz en Garbrant Lutke inzake de betreurenswaardige doodslag
door Garbrants zoon Johan van Peter Claesz, de zoon van de tegenpartij.
Er is afgesproken dat partijen elkaar vergeven omwille van Gods liefde en
elkaar hier nooit meer op aanspreken, noch enige vordering op elkaar
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mense
Henrick
Rinckhouwer, Johan
Jacobsz, Rijckman

samenvatting

Comparante bewijst haar zoon Henrick als vaders erfdeel ƒ25 Rijnse
koopmansgulden en zijn vaders harnas en lijfstoebehoren, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Genetshus, Goert van
Wilssem, Bartolt van

samenvatting

Comparant verklaart van Bartolt van Wilssem ontvangen te hebben ƒ23
Rijnse g.g. en 4 stuiver die gerekend zijn als 21 kronen die hij, als zijn
meester dat beveelt, zal uitkeren ten behoeve van Albert Muler.

bijzonderheden

Geen

Intermediair
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

24-03-1488

Wed. Henr.Droichscheer
Zoon
Voogd
Voogd

70

Moeder

26-03-1488

Comparant
Tussenpersoon

1288

1289

1290

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
149v
Getuigenis

DATUM:

27-03-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sallm, Peter
Tymansz, Louwe
Lambertsz, Symon

samenvatting

Comparanten, goede en oprechte mannen, verklaren gerechtelijk dat het
hen verboden werd te getuigen in de volgende zaak: dd Petrus en Paulus
dag 1477, op het schip van Johan Schaep uit Kampen zijn enige Fransen
aan boord gekomen bij kapitein van Diepen tussen het Veergat en
Goedereede en hebben hem met geweld beroofd en zijn stuurman, Peter
Pape uit het schip gehaald en gezegd dat hij een Hollander was; toen zij
hem martelden gaf hij toe dat hij een Hollander was en hebben de Fransen
hem met geweld meegenomen in hun schip omdat ze hem voor een vijand
hielden; ze hebben ook een Zeelander meegenomen die zij ook als vijand
zagen. Dit alles is gebeurd tegen de zin van de schipper, die door de
Fransen met geweld is gedwongen een brief te tekenen om 400
kromstaarten te betalen met St. Michael als losgeld voor de stuurman.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Jacob
Henrixsz, Berent

samenvatting

-Comparant verklaart dat Berent Henrixsz zijn uitkering die met St. Jacob
a.s. verschijnt, mag ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150
Onderpand

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Bovenpoorte, hoek van de kalkberg

comparanten

Brandenborch, Johan
Geye, Herman
Claesz, Geerloich
Henrixsz, Sebrant

samenvatting

Comparanten verklaren als onderpand te stellen aan Herman Geye,

Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

Uit Kampen
idem
Kuinre

27-03-1488

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

27-03-1488

Comparant
Schuldeiser
Idem
Idem

71

En echtg. Wobbeken

Geerloich Claesz en Sebrant Henrixsz voor de aflossing die deze namens
hen gedaan hebben van de jaarlijkse 10 h.p. aan Alyt Wisse, n.l. zijn
brouwketel en gereedschap zoals dat in zijn huis bij de Nieuwe Muur staat,
al zijn roerende goederen, huisraad, zilverwerk, kleinodiën en verder nog
de helft van de overwaarde van een huis, hun aandeel in een erf met
toebehoren in Oosterwolde, gezamenlijk bezit met Geert Scepeler. Het
onderpand geldt zo lang de schuld niet is betaald.

1291

1292

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Horne, Jacob then
Backer, Biele
Bolhoerne, Johan Claesz
Kotert, Ghyse
Geertsz, Arent
Petersz, Alfer

DATUM:

27-03-1488

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Tripmaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Biele Backer vanwege de kosten van
Katherine, de dochter van Henric Evertsz, ƒ2 Rijnse koopmansgulden te
betalen met St. Jan, nog ƒ4 Rijnse koopmansgulden met St. Jan een jaar
later en tenslotte ƒ4½ Rijnse koopmansgulden met St. Jan een jaar daarna.
NB in de kantlijn: eerste termijn betaald.
-Johan Claesz Bolhoerne is schuldig aan Ghyse Kotert ƒ5½ Rijnse
koopmansgulden min 1 stuiver; dd 29-03.
-Arent Geertsz is schuldig aan Alfer Petersz wegens huishuur 16½ h.p. en
ƒ6 courante Rijnse gulden wegens geleend geld; hij stelt hiervoor als
onderpand 1 kastje, 6 schotels, 1 beker, 5 kannen, 6 stoelen, 2 bedden, 1
kist, 2 koperen potten en 4 koperen kandelaars; dd 29-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150
Bestemming geld

DATUM:

31-03-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Wyllem
Arentsz, Gheert
Johansz, Geert
Olst, Alyt van

samenvatting

Comparant verklaart dat als hij overlijdt het geld dat Gheert Arentsz en
Geert Johansz, de man van zijn tante, van hem in bewaring hebben,
gebruikt zal worden voor zijn ziel en zaligheid en de armen, zoals het
genoemde familieleden goeddunkt; zolang hij blijft leven, blijft het geld

Comparant
Familielid
Oom
Tante

72

van hem.

1293

1294

1295

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scaepenborch, Herman v.
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Seyne Igermansz 32 h.p. van
verschenen tins, waarvan de helft dateert van Pasen dd 1487 en de
andere helft van 1488, volgens schepenbrief. Comparanten stellen
hiervoor als onderpand hun huisraad, inboedel en kleinodiën.
Verder meldt comparant dat zij Seyne een jaar van te voren zullen zeggen
waanneer zij de jaarlijkse 16 h.p. op hun huis zullen aflossen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stalknecht, Rotger die
Voirne, Marten
Lodewichsz, Henric
Collen, Herman van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Marten Voirne ƒ8 enkele Rijnse g.g. te betalen
met Sintgangen a.s.
-Henric Lodewichsz belooft Herman van Collen te leveren 6000 kleine
stenen van het nieuwe formaat, elke duizend voor 24 witte stuiver, te
betalen met St. Jan; dd 31-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150v
Aflossing

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henricksz, Beernt

DATUM:

31-03-1488

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

31-03-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Leverancier
Koper

DATUM:

01-04-1488

Schuldeiser

73

En echtg. Ghese

Geertsz, Borchart

1296

1297

1298

Schuldenaar

En echtg. Alyt

samenvatting

Comparant verklaart dat Borchart Geertsz en diens echtgenote,
comparants zuster, de jaarlijkse 24 h.p. hebben afgelost, waarvan zij ieder
12 h.p. hadden uit hun grootmoeders goederen volgens een schikking; hij
bedankt hen voor de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
150v
Verkoop schip

onroerend goed

Bremer schuit

comparanten

Rassche, Johan
Voss, Henric

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Henric Voss en zijn reders
een Bremer schuit met alle toebehoren zoals deze van zee komt en nu in
Medemblik ligt; hij zal het schip als een goede koopman geheel vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
151
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Best, Bertolt van der
Mette
Hatthem, mr Goesen v.
Cruse, Herman

samenvatting

Comparant had zijn vrouw Mette al zijn goederen gegeven op voorwaarde
dat als zij een andere echtgenoot zou krijgen, zij de goederen moest
verdelen onder mr Goesen van Hatthem en Herman Cruse. Zij heeft nu de
goederen van hen gekocht voor ƒ15 courante Rijnse gulden en zij zullen
het geld overdragen aan Seyne Igermansz die ƒ10 Rijnse gulden aan de
Minderbroeders in Kampen geeft en ƒ5 aan de Kartuizers. Zo is Mette dus
schuldig aan Seyne ƒ10 Rijnse gulden te betalen met Pinksteren en met St.
Michael.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

03-04-1488

Comparant
Koper

151

DATUM:

10-04-1488

Comparant
Echtgenote
Gerechtigde
Idem

DATUM:

74

Bremen

10-04-1488

Stalknecht

1299

1300

onderwerp

Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Harman
Dolre, Geertruyt van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Geertruyt van Dolre als onderpand geeft drie
schepenbrieven, één van 10 h.p. per jaar uit mr Wycher Suvels huis in de
Nieuwstraat, de andere van 8 h.p. per jaar uit het huis van Kerstken van
Ingen bij de Nieuwe Muur en de laatste van 3 h.p. per jaar uit een huis in
Zwolle aan de Blijmarkt; dit alles voor de 20 h.p. per jaar die Geertruyt
namens de comparanten betaald heeft aan Lambert Louwensz en Alyt
Hermansz, op voorwaarde dat zij de rente van de schepenbrieven mag
beuren zolang de schuld niet is betaald, daarna geeft zij de brieven terug.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
151
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof ter Meer en erf Remmerinck
Den Ham

comparanten

Dolre, Geertruyt van
Petersz, Lubbert
Hoeve, Wolbert then
Louwensz, Lambert

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lambert Louwensz een bedrag
van 100 h.p. waarvoor zij als onderpand stelt de helft van haar
rechtersbrieven van 13 mud rogge per jaar gevestigd op de hof ter Meer en
op een kwart van het erf Remmerinck in het schoutambt van Ommen
volgens rechtersbrief; Lambert bezit de andere helft van de brieven en
heeft de rechtersbrief in zijn bezit. Voorwaarde is dat schuldeiser jaarlijks
op de afgesproken termijn uit de helft van Geertruyt, van de 13 mud rogge
5 h.p. tins ontvangt, totdat Geertruyt de 100 h.p. betaald heeft.
-Comparante is schuldig aan Lambert Louwensz 15 h.p. te betalen met St.
Jan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
151v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Klenckenberch, Gosen
Klenckenberch, Gese

Comparant
Schuldeiseres

DATUM:

En echtg. Alyt

10-04-1488

Schuldenares
Momber
Momber
Schuldeiser

75

DATUM:

10-04-1488

Comparant
Comparante

Echtg. Alffer Woltersz

1301

1302

samenvatting

Comparant verklaart dat Gese Klenckenberch haar echtgenoot in haar
testament alle gereedschappen, kleinodiën en zilverwerk heeft gegeven om
levenslang te gebruiken en na zijn dood zou de helft ervan toekomen aan
comparant zoals vermeld in een Schepenbrief. Comparant draagt deze helft
nu over aan Alffer, die op zijn beurt de landerijen en renten aan Gosen
overdraagt om ermee te handelen zoals hij wil, zonder aanspraak van
andere personen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
151v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymansz, Ghijse
Claesz, Jacob
Coepsz, Jacob
Ryhagen, Geert

DATUM:

14-04-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar

Kampereiland

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Claesz ƒ11 Rijnse koopmansgulden en 1
oord te betalen met Midwinter.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Jacob Claesz ƒ11 Rijnse koopmansgulden
en 1 oord te betalen met Midwinter; dd 14-04.
-Geert Ryhagen meldt Ghijsbert en Jacob Coepsz van deze schulden op de
voorschreven termijn te vrijwaren en schadeloos te stellen; dd 14-04.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
151v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Wolbert then
Hoeve, Luken then
Hoeve, Geert then
Hoeve, Johan ten
Hoeve, Femme ten
Lubbe

DATUM:

16-04-1488

Comparant
Broer
Idem
Idem
Zuster
Kopende

Vader

Wed. Claes Specketers

samenvatting

Comparant verklaart dat de broeders en zuster van Albert then Hoeve het
ermee eens zullen zijn dat deze verkocht heeft aan de weduwe van Claes
Specketer 3 h.p. tins per jaar volgens Schepenbrief, van de 5 h.p. rente per
jaar die Albert heeft uit de erfenis van zijn moeder. Hierbij scheldt Albert
zijn vader de 3 h.p. kwijt en zal nog maar 2 h.p. per jaar ontvangen van zijn
moeders erfenis.

bijzonderheden

Geen

76

1303

1304

1305

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
151v
Zakelijke regeling

DATUM:

17-04-1488

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Johansz, Florijs
Florijsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vader hem heeft meegegeven als
handelskapitaal ƒ400 Rijnse koopmansgulden op voorwaarde dat als hij
weer terugkomt hij zijn vader het geld weer zal teruggeven en de winst half
/ half verdeeld zal worden. Verder is het van belang dat als comparant
overlijdt tijdens deze deal, zonder getrouwd te zijn en zonder wettige
erfgenamen na te laten, dat dan al zijn bezittingen aan zijn vader en diens
echtgenote toekomen; m.u.v. ƒ100 Rijnse g.g. waarmee comparant mag
doen wat hij zelf wil. Dit wordt door beide partijen beaamd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
152
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sibrantsz, Jacob
Sibrantsz, Johannes
Aerentsz, Wichman

samenvatting

Comparanten, van Olde Lemmer, verklaren ontvangen te hebben van
Wichman Aerentsz het vierde deel van de nalatenschap van Jabbe
Ketelboeter dat zij van hun voogd gekocht hadden; zij bedanken hem met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reytmaker, Styne
Allertsz, Dode
Lubbertsz, Johan
Eckelboem, Johan then

Comparant
Vader

18-04-1488

Comparant
Comparant
Voogd

DATUM:

77

En echtg. Mechtelt

21-04-1488

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

Puntsteyn, Henrick
Fullega, Fedde van

1306

1307

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Dode Allertsz 8 h.p. van huishuur.
-Johan Lubbertsz is schuldig aan Johan then Eckelboem ƒ13 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Maarten over een jaar; dd 24-04.
-Henrick Puntsteyn is schuldig aan Fedde van Fullega ƒ10½ Rijnse
koopmansgulden, waarvan te betalen met St. Bonifacius ƒ2½ Rijnse
gulden, met St. Levien ƒ2½ en in mei over een jaar ƒ5½ Rijnse gulden; dd
26-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frericksz, Henrick
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Symon Glauwe de ƒ30
courante Rijnse gulden die hij van zijn tante Femme, de vrouw van Peter
Schroeder, had geërfd en die Symon in bewaring had; hij bedankt hem met
belofte van vrijwaring in aanwezigheid van mr Merten Willemsz, priester en
Peter Schroeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Arent, heer
Rijckquynck, Claes
Holte, Henrick ten
Brant, mr Heyman

24-04-1488

Comparant
Executeur

DATUM:

26-04-1488

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Vicecureit ) Buren
Pastoor Adorp
Secretaris

samenvatting

Comparant, gemachtigde van het klooster van Thesingen en Selwerd en
van priester Claes Rijckquynck, Henrick ten Holte en Elteke Kanters, geven
op hun beurt een volmacht aan mr Heyman Brant, secretaris om alle
uitstaande schulden in de stadsvrijheid van Kampen te innen, afkomstig
van de erfenis van Albert Volckman; de volmacht is met recht van
substitutie.

bijzonderheden

1

) vicecureit - onderpastoor

78

1308

1309

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchersz, Dirck
Igermansz, Seyne
Ryhagen, Geert
Tymansz, Gijsbert
Aerentsz, Johan
Pouwelsz, Jacob

DATUM:

29-04-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Monnikendam

Samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz ƒ4 Rijnse koopmansgulden
min 2 witte stuivers, afkomstig van 6 mud haver waar Seyne voor getekend
heeft, te betalen in Oldebroek met Pinksteren.
-Geert Ryhagen is schuldig aan Gijsbert Tymansz ƒ17½ Rijnse
koopmansgulden; dd 05-05.
-Johan Aerentsz is schuldig aan Jacob Pouwelsz ƒ54½ Rijnse
koopmansgulden, per 1 mei te betalen ƒ27½ Rijnse gulden en met St.
Maarten over een jaar ƒ27 Rijnse gulden, afkomstig van een rijnschip dat
hij van hem gekocht heeft; dd 12-05; NB in de kantlijn: eerste termijn
betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon
Andreesz, Gert
Maesz, Heyman
Voirne, Marten
Hoyer, Albert
Roloffsz, Tyman
Aerentsz, Geert
Vene, Evert vd
Verwer,Wychman
Berentsz, Wyllem

DATUM:

12-05-1488

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Reder

samenvatting

Comparanten verklaren samen schuldig te zijn aan de voogden over hun
schoonmoeder en zwager een bedrag van 182½ Riga mark, 1 schelling, 18
kronen en 18 stoter, afkomstig van de schepen van wijlen Andries
Dubbeltsz te Reval; de reders beloven comparanten schadeloos te stellen
voor de aanspraken die op hen gemaakt kunnen worden.
NB in de kantlijn: Heyman Maesz, Geert Aerentsz en Albert Hoyer melden
namens de reders dat dit betaald is, dd 12-07.

bijzonderheden

Geen

79

1310

1311

1312

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schoninck, Johan
Gijsbertsz, Johan
Jansz, Jacob
Vrolijke, Johan de

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan de Vrolijke om, in der
minne of gerechtelijk, te innen de ƒ11 Rijnse g.g. die zij nog tegoed hebben
van Johan Kreytenborch uit Boxmeer in het land van Cuyck, afkomstig van
de erfenis die Johan Gijsbertsz aan Johan Kreytenborch en diens zoon
verkocht heeft en die comparanten hadden ontvangen van wijlen Armgart
Stevens; de gevolmachtigde heeft vrijheid van handelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbetaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vuekensz, Popke
Haerst, jfr Grete van

samenvatting

Comparant spreekt jfr Grete van Haerst gerechtelijk aan voor een bedrag
van ƒ27 Rijnse koopmansgulden, die hij nog tegoed heeft van Mense van
Haerst, haar vader, afkomstig van vette ossen die deze bij leven van hem
gekocht had; jfr van Haerst zegt niet op de hoogte te zijn van deze schuld
en ook niet over de nalatenschap kan beschikken, maar ze zal kijken wat ze
voor hem kan doen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ave
Ottensz, Roloff
Bruynsz, Johan
Valke, Mouwersz

samenvatting

152v

DATUM:

13-05-1488

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

18-05-1488

Eiser
Verweerdster

DATUM:

Hoorn

Groningen
Lieve v. Haerst dochter

22-05-1488

Volmachtgeefster
Momber
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Johan Valcke

Zoon

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Mouwersz Valke om
namens haar, in der minne of gerechtelijk, de goederen en gelden te innen
die haar toekomen vanwege haar man, zowel binnen als buiten de

80

stadsvrijheid van Kampen gelegen en daarbij te handelen zoals zij zelf
gedaan zou hebben.
bijzonderheden

1313

1314

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153
DATUM:
Verklaring van ontvangst

22-05-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mol, Peter
Willemsz, mr Merten
Kuenretorff, Herman
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Coep Hillebrantsz de erfenis en schenkingen die deze hen
gegeven had volgens een Schepenbrief; zij bedanken de executeurs met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Executeur
Idem
Idem

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Jachtever

comparanten

Seynensz, Claes
Dale, Geert then
Reyersz, Johan
Derxsz, Gheert
Borghartsz, Johan - jr
Heymansz, Gijsbert

En echtg. Armgart
Priester

25-05-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Pottenmaker
Oech
Mastenbroek
Barbier

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert then Dale ƒ9 Rijnse koopmansgulden
waarvan hij binnen drie weken ƒ3 Rijnse gulden moet betalen en de rest
vóór de St. Jansmarkt.
-Johan Reyersz is schuldig aan Gheert Derxsz ƒ20 Rijnse koopmansgulden
min 1 oord, afkomstig van een jachtever die hij van hem gekocht heeft; de
helft hiervan moet betaald worden met St. Maarten en de andere helft met
Pinksteren daarna; dd 31-05.
-Johan Borchartsz de Jonge is schuldig aan Ghijsbert Heymansz ƒ7 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Michael; folio 153v, dd 09-06.

bijzonderheden

Geen

81

1315

1316

1317

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153
Betalingsbelofte

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Neerden, Thonijs van
Thewesz, Gheert
Hoerne, Jacob ther
Lijnslager, mr Johan
Claesz, Johan

DATUM:

03-06-1488

Comparant
Comparant
Tussenpersoon
Voogd
Voogd

Neef
En echtg. Kathrine
Touwslager

samenvatting

Comparanten beloven samen aan Jacob ther Hoerne en echtgenote in de
loop van dit jaar te betalen ten behoeve van de kinderen van wijlen Jorijsz
Jansz uit Sneek de ƒ300 Rijnse koopmansgulden, die wijlen Effse Knygge
testamentair aan deze kinderen gegeven had en beloven dat zij borg zullen
staan in het geval Jacob en Kathrina niet betalen. De voogden over de
kinderen beloven Jacob en Kathrina dat zij niet van plan zijn hen te
verhinderen de goederen te gebruiken of te verkopen om hiermee het geld
te betalen. Het geld zal pas betaald worden als de voogden daarom vragen.
NB in de kantlijn: voogd Lijnslager meldt dat dit bedrag in porties is
uitbetaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153v
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoerne, Jacob ther
Ghijsen, Anthonis
Tolbersz, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren beloofd te hebben aan Anthonis Ghijsen en Geert
Tolbersz hen te vrijwaren voor de betalingen van de ƒ300 Rijnse gulden
waarvoor Anthonis borg staat ten behoeve van de kinderen van Kathrine
die zij behouden heeft van Jorijsz uit Sneek; zij stellen daarvoor als
onderpand hun roerende goederen, huis en hof, land en renten; mochten
de borgen schade lijden, dan kunnen zij dat op hen verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoerne, Jacob then
Mense

DATUM:

03-06-1488

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

82

En echtg. Kathrine

03-06-1488

en echtg. Katherine
En Johan en Evert

1318

1319

1320

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mense, Johan en Evert, kinderen
bij zijn eerste vrouw Merie Mensz Bertoltsdochter, een bedrag van ƒ300
Rijnse gulden als hun moeders erfdeel en de helft van de huisraad die hij
nu heeft met Katherine; na zijn dood.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, mr Wyllem
Vene, Johan van den

samenvatting

Comparant verklaart van Johan van den Vene ontvangen te hebben als
executeur van het testament van Ghese Brantsz de ƒ5 Rijnse
koopmansgulden die Ghese hem had toegekend; hij bedankt voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pael, Henrick
Dueren, Nanningk van
Henrixsz, Johan
Jacobsz, Berent

07-06-1488

Comparant
Executeur

DATUM:

Barbier Deventer

07-06-1488

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

i.d. Hagen

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Johan Henrixsz en Berent Jacobsz, inzake een steeg in de
Hagen, in de Nieuwstraat, strekkend van de Nieuwstraat tussen Berent
Jacobsz en Ghijse van Hoeve tot aan Johan Henrixsz erf, zodanig dat de
steeg open blijft, door hen beiden zal worden gebruikt en er wordt
vastgelegd dat de steeg gemeenschappelijk bezit is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
153v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

83

09-06-1488

1321

1322

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heymansz, Ghijsbert
Borchartsz, Henrick

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick Borchartsz ƒ7
Rijnse koopmansgulden die hij beloofd had te betalen namens zijn oom
Dyrck Borchartsz, dd 19-05-1487, zoals in het Register vermeld stond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154
Verklaring

onroerend goed

Muur

comparanten

Sneeck, Wolter vd

samenvatting

Comparant verklaart dat hij op eigen kosten en met zijn eigen steen en kalk
een scheidingsmuur heeft laten maken, die staat achter het huis van Evert
van Eemssen in de Oudestraat, tussen Dode Allertsz en Evert.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scharpenberch, Herman
Glauwe, Symon
Geertsz, Johan
Floe, Evert
Maesz, Herman

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

09-06-1488

Comparant

DATUM:

Barbier

Priester

30-06-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Bakker

Van de Sunde
En anderen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Symon Glauwe ƒ10½ courante Rijnse gulden te
betalen in 4 termijnen, n.l. op vier Pasen achter elkaar m.i.v. Pasen 1489.
-Aan Johan Geertsz is hij schuldig ƒ12 courante Rijnse gulden te betalen
op dezelfde termijnen als bij Symon Glauwe; dd 30-06.
-Evert Floe is schuldig aan Herman Maesz, Egbert Croeser, Albert Hoyer en
Goevert Jansz samen ƒ100 enkele Rijnse g.g. wegens geleend geld; dd 3006.

bijzonderheden

Geen

84

1323

1324

1325

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154
Schuldbekentenis

DATUM:

03-07-1488

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, hoek Melyssteeg

comparanten

Wyltinck, Tyman
Moirse, Johan van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Moirse een bedrag van
ƒ100 Rijnse g.g., waarvoor hij Johan jaarlijks met Pasen zal geven 10 h.p.
rente; als onderpand stelt hij een Schepenbrief van 10 h.p. per jaar
gevestigd op een huis in de stad waarvan schuldeiser de rente mag
ontvangen, zolang comparant de schuld niet heeft afgelost met ƒ100 Rijnse
g.g. en volle rente. Als de Schepenbrief niet voldoende is als onderpand,
zal comparant dit vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Florijsz, Johan
Geye, Johan
Ghijsbertsz, Mathijs
Joest, Cleys
Jansz, Bert

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

03-07-1488

Schuldenaar
Idem
Idem
Idem
Schuldeiser

Schipper
Schipper - Terschelling

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan schipper Bert Jansz een
bedrag van ƒ2250 courante Rijnse gulden afkomstig van de aankoop van
het koggeschip dat zij van hem gekocht hebben, te betalen met St.
Maarten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rijnbroick, Sarvaes van
Morre, Wyllem
Waelwijck, Symon van

samenvatting

Comparant verklaart onder ede dat hij vanaf heden geen geld noch goed
meer zal ontvangen uit de maatschap die hij met anderen in Bergen,
Noorwegen, heeft gehad vóórdat Egbert Lose betaald is voor twee tonnen

DATUM:

85

05-07-1488

Comparant
Lid maatschap
Idem

Geboren in Venlo

stokvis en de natuurlijke dochter van Evert then Broicke voor 100 oude
schilden en al het handgeld dat men de kinderen schuldig is uit de
maatschap. En als Willem Morre weer terugkomt uit Bergen, dan zal
Sarvaes hier naar Kampen komen om met Egbert de zaken recht te zetten
als deze hem dit een maand of zes weken van tevoren mededeelt.
NB in de kantlijn: dd 18-11-1489 moet Sarvaes onder ede zijn belofte
bevestigen.

1326

1327

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hove, Wolbert then
Mant, Jacob
Toppers, Gesen
Toppers, Jutte

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Geert Backer en Alyt,
n.l. Thonijs en Stijne, en met toestemming van de tantes van de kinderen,
verklaren dat zij ontvangen hebben van Joest Geertsz de nagelaten
goederen en erfenis van hun ouders binnen de stadsvrijheid van Kampen,
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154v
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Werve, Roloff van den
Ermgart

05-07-1488

Comparant
Comparant
Tante
Tante

Comparant
Comparante

05-07-1488

Jacob Wachters dochter

samenvatting

Comparant verklaart dat hij kerkelijk met Ermgart gaat trouwen en dat zij
huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt die ingaan zodra het huwelijk
geconsumeerd is en zij samen zijn; mocht hij sterven vóór Ermgart zonder
wettige nakomelingen, dan ontvangt zij uit hun gezamenlijke goederen het
goud / zilver, gemunt en ongemunt, daarna deelt zij gelijk op met Roloffs
andere erfgenamen. Dit alles met toestemming van zijn naaste familielid
Johan van den Werve, zijn neef.

bijzonderheden

Geen

86

1328

1329

1330

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
154v
Vrijwaring

DATUM:

12-07-1488

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Benne, Dyrck van
Martensz, Lubbert
Vierholt, Andries

samenvatting

Comparant verklaart dat de vijftien koeien en vaarzen die hij Lubbert
Martensz en Andries Vierholt op de markt verkocht heeft, niet gestolen zijn
en dat zij hierdoor geen enkele schade zullen lijden; mocht dit toch het
geval zijn, dan staat hij daarvoor in en zal naar Kampen komen, als zij dat
vragen, om hen schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lubbertsz, Johan
Henrixsz, Jacob
Lambertsz, Tyman

Comparant
Koper
Koper

Groningen

14-07-1488

Comparant
Comparant
Stiefvader

Broer

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun stiefvader de
goederen en erfenis die zij van hun moeder Geertruyt, zijn echtgenote,
zullen erven; hij heeft hen daarvoor betaald en comparanten zien af van
alle aanspraken op hun moeders goed en ook op dat van Tyman, tenzij zij
eerder sterft dan hij.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Henrick
Roderloe, Johan van
Scharpenborch, Harman v.
Geye, Johan
Vecht, Herman vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan van Roderloe ƒ4½ Rijnse
koopmangulden.
-Harman van Scharpenborch is schuldig aan Johan Geye ƒ33 Rijnse
koopmansgulden, te betalen met Pasen het vierde deel en de andere drie

DATUM:

87

14-07-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Uit St. Katherine

delen op drie verdere Pasen daarna; dd 16-07.
-Hij is ook schuldig aan Herman van der Vecht ƒ12 Rijnse
koopmansgulden, waarvan een vierde deel met Pasen betaald moet
worden en de rest gedurende drie achtereenvolgende Pasen; dd 16-07.

1331

1332

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roethoeft, Johan Geertsz
Woltersz, Johan
Selle, mr Dyrck
Henrixsz, Reyner
Jansz, Henrick
Harmansz, Andries

DATUM:

16-07-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De wagenman
Bergen op Zoom
Schroeder

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Woltersz ƒ3 Rijnse gulden en 12
kromstaarten.
-mr Dyrck Selle is schuldig aan Reyner Henrixsz ƒ20 Rijnse
koopmansgulden wegens wol van hem gekocht; dd 17-07.
-Henrick Jansz is schuldig aan Andries Harmansz ƒ11 Rijnse
koopmansgulden en 1 Vlaamse, waarvan 1 enkele Rijnse gulden is betaald;
akte is doorgehaald; dd 19-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbetaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Johan
Daele, Gheert ten

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan Gheert ten Daele ter hand heeft gesteld zijn
zwarte tabberd, twee tabberds van zijn vrouw, een rode en een groene,
haar korte hoyke, verder een bed met een peluw en een deken voor ƒ11
Rijnse koopmansgulden, die comparant hem schuldig was van een vette
os en waarmee hij mag doen wat hij wil.
Schuldeiser heeft dit alles weer aan Johan verhuurd voor een redelijke
prijs.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-07-1488

Comparant
Schuldeiser

88

Unna

1333

1334

1335

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Selle, mr Derick
Henrixsz, Reyner
Sulman, Claes

DATUM:

19-07-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Gevolmachtigde

Bergen op Zoom

samenvatting

Comparant is schuldig aan Reyner Henrixsz ƒ16 Rijnse koopmansgulden
min 5½ witte stuiver, waarvoor hij als onderpand stelt zijn roerende en
onroerende goederen in de stadsvrijheid van Kampen; Claes Sulman is
gemachtigd om een stuk linnendoek te ontvangen in mindering van het
genoemde bedrag.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Cracht
Roderloe, Johan van
Vreden, Johan van
Berentsz, Henric
Werden, Mette van

DATUM:

26-07-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres

De wagenman

Oosterwolde

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan van Roderloe ƒ16 Rijnse
koopmansgulden.
-Johan van Vreden is schuldig aan Johan van Roderloe ƒ34 Rijnse
koopmansgulden min 1½ oord; dd 26-07.
-Henric Berentsz is schuldig aan Mette van Werden ƒ4 courante Rijnse
gulden te betalen hiervan ƒ1 met St. Michael en met Pasen en de rest met
Pasen een jaar daarna; dd 05-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155v
Scheiding bezittingen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gheert
Glazen, Griete mette

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar te hebben afgesproken dat zij elkaars
goederen gescheiden houden en dat elk van hen over zijn eigen deel kan
beschikken en ermee doen wat zij willen , ook na hun dood, zodat hun

DATUM:

02-08-1488

Comparant
Echtgenote

89

Alias G. Huntwijck - Zwolle

eigen familie erft en niet de andere.

1336

1337

1338

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Machorijsz, Jacob
Lewe, Jacob

DATUM:

04-08-1488

Schuldenaar
Schuldeiser

Abcoude

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Lewe een bedrag van ƒ30
Rijnse gulden, waarvan ƒ7½ betaald moet worden met St. Levien, ƒ7½ met
St. Maarten, idem met Midvasten en het laatste deel met St. Jan 1489.
Schuldenaar zal betalen aan diegene die de schuldbekentenis toont.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
155v
Schikking

onroerend goed

Huis

comparanten

Hoppenbrouwer, Henrick
Clinckenberch, Gosen
Petersz, Alffer
Willemsz, mr Marten
Lijnenslager, mr Johan
Tiarcksz, Douwe

DATUM:

06-08-1488

Intermediair
Idem
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Priester
Bolsward

samenvatting

Comparanten hebben, als moetsoenslieden en zegslieden, een schikking
getroffen tussen mr Johan Lijnenslager en Douwe Tiarcksz als voogd over
de armen van Bolsward in de kwestie van de helft van een huis in Bolsward
waarvan Douwe aan Johan zou betalen met St. Jan, kostenvrij in Kampen,
10½ pond groot Vlaams en 3 witte stuiver van het huis dat de voogden nu
gerechtelijk bezet hebben vanwege de armen. Mr Johan zal Douwe in
mindering brengen 1 pond groot Vlaams, waarmee het geschil beëindigd is
en partijen geen enkele aanspraak meer op elkaar hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
155v
Volmacht

DATUM:

90

06-08-1488

1339

1340

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne, Johan
Wulffsz, Wolter
Vene, Henrick van den

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Wolter Wulffsz en Henrick van den
Vene, samen en elk apart, om een schuldbekentenis af te lossen die hij
gegeven heeft aan Geert Luykensz van 7 h.p. rente per jaar, 20 penningen
tegen één, gevestigd op een mate in deze marke volgens Schepenbrief die
Geert in zijn bezit heeft. Verder moet er afgelost worden aan Jacob then
Haeren 4½ schare in de Schepener mate waarvoor hij 40 h.p. ontvangt
volgens schepenbrief; 5 morgen land van Henrick Buck bij de
Mastenbroeker kerk waarvoor zij betalen ƒ100 courante Rijnse gulden; ook
mogen zij aflossen ƒ5 enkele Rijnse g.g. per jaar met 20 tegen 1 penning
voor de overwaarde van deze landerijen; verder de tienden grof en smal in
Genne en in Haerst waarvan Wolter het derde deel toekomt. De
gevolmachtigden mogen handelen zoals comparant zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156
Getuigenis

onroerend goed

Schip de Gabriel

comparanten

Holtorp, Johan

samenvatting

Op 03-05-1488 op zee bij Zuid-Engeland zijn twee Engelse schepen bij
schipper Johan Holtrop gekomen bij het uitreizen uit de baai, waarvan het
ene schip karveel de Duve met kapitein Thomas en het andere een bark
met kapitein Robert Street was en zij hebben Johan zijn everschip
afgenomen met de naam Gabriel, met alle toebehoren en inhoud en hebben
hem met zijn bemanning bij Monsbay in Engeland aan land gezet. Dat
schip was waard ƒ1800 courante Rijnse gulden min ƒ28; verder heeft de
schipper met zijn bemanning aan geld, gereedschap en kleding die door de
Engelsen zijn meegenomen, een schade geleden van ƒ375 courante Rijnse
gulden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156
Getuigenis

onroerend goed

Bremer schuit

comparanten

Vos, Henrick

samenvatting

Op 29-04-1488 was schipper Henrick Vos in de haven van Wight voor anker

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

07-08-1488

Comparant

DATUM:

Schipper

07-08-1488

Comparant
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Plonyszoon

Schipper

liggend voor de uitreis en is Dogglusz van Calisz gekomen met zijn bark
die Fyclaer van Calisz met Engelse bemanning en heeft zijn schip
overgenomen met alle toebehoren en lading die hem en zijn reders
toebehoorde. De waarde van het schip is ƒ400 courante Rijnse gulden, aan
kleding en linnengoed van de schipper namen zij voor ƒ7 courante Rijnse
gulden mee en verder alle kleding en gereedschap van de bemanning,
geschat op ƒ100 Rijnse gulden.

1341

1342

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zuster Grete
Vrije, mr Anthonis

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Anthonis Vrije om, in der
minne of gerechtelijk, namens het klooster van Dyrck Mutse te vorderen de
ƒ25 Rijnse g.g. die hij het klooster nog schuldig was, afkomstig van wijlen
Johan Spoelmans nicht, een geprofeste zuster in het klooster; van dit
bedrag is reeds ƒ17 courante Rijnse gulden en 7 witte stuiver betaald en mr
Anthonis zal de rest innen en daarbij al het nodige doen.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verwer, Berent
Petersz, Alfer
Lutke, Hille
Derixsz, Evert
Geertsz, Heyman
Jansz, Wolter

DATUM:

18-08-1488

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

1

Procurates )

) van het klooster ten Busch bij Zwolle

DATUM:

20-08-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Gerbrant Lutke
Grafhorst
Alias Heyer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Alfer Petersz ƒ7 Rijnse koopmansgulden min 1
oord.
-Hille Lutke verklaart dat haar man Gerbrant geleend heeft van Evert
Derixsz ƒ20 enkele Rijnse gulden, waar zij bij was; dd 20-08.
-Heyman Geertsz is schuldig aan Wolter Jansz ƒ16½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jacob in courant geld; dd 03-09.

bijzonderheden

Geen
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1343

1344

1345

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Afstand van rechten

DATUM:

20-08-1488

onroerend goed

Huis
Kampen, boven de Venepoort

comparanten

Claesz, Geerloff
Henrixsz, Sybrant
Geye, Harman

samenvatting

Comparanten verklaren gezamenlijk dat zij geen enkel aanspraak meer
hebben op de Schepenbrief van 2 h.p. per jaar uit Johan Aerntsz huis, dat
Johan Brandenborch aan Leffer Geertsz heeft overgedragen voor 35 h.p.
achterstallige tins die Leffer nog tegoed had van Johan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Coenraetsz, Maes
Remboltsz, Eefse

samenvatting

Comparant bewijst zijn stiefdochter het geld en de nagelaten goederen van
haar ouders omdat haar familie om een boedelverdeling gevraagd heeft. Zij
verklaart op haar beurt alles naar genoegen ontvangen te hebben en haar
ooms en voogden, Gerrijt Henrixsz en Johan Henrixsz uit Vaassen, beamen
dit.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanynck, Peternelle
Tymansz, Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Tymansz om, in der minne
of gerechtelijk, van de meid die met Derick Kerckhoff pleegt te wonen ƒ13
courante Rijnse gulden te vorderen, waarvoor zij borg staat aan Derick van
Pannerden uit Haarlem en nog ƒ6½ Rijnse gulden die zij haar geleend heeft
en hierbij te handelen zoals comparante zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

25-08-1488

Comparant
Stiefdochter

DATUM:

Kuiper

06-09-1488

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
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Haarlem
Rijnschipper

1346

1347

1348

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Schuldbekentenis

DATUM:

13-09-1488

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Morrensteeg, tussen Ghart Moelman en Derick Backer

comparanten

Moelman, Aerent
Melysz, Lubbert
Meynartsz, Johan
Jansz, Cornelijs
Tyman, Grete
Lijsbeth

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Amsterdam
Pottenbakker
In Reyders huisje
Wed. mr Jacob Byndop

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz 3 h.p. per jaar gevestigd op de
twee huizen van Ghart Moelman, zijn vader, te betalen in de week voor
Pasen en aflosbaar met 20 tegen 1.
NB in de kantlijn: hiervan is een Schepenbrief gemaakt in 1489.
-Johan Meynartsz is schuldig aan Cornelijs Jansz ƒ3 courante Rijnse
gulden wegens geleend geld, te betalen met Pinksteren; folio 157, dd 20-09.
-Grete Tyman is schuldig aan de weduwe van Jacob Byndop twee zwarte
Kamper lakens, de ene met een groot lood en de andere met een klein lood,
waarvan één met St. Kathrine betaald moet worden; folio 157, dd 20-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
156v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Engelbertsz, Wyllem
Hake, Ghijse
Gosensz, Claes
Kerckhoff, Dyrck
Aerentsz, Peter
Geertsz, Leffer

samenvatting

Comparanten verklaren dat er problemen geweest zijn met Ghijse Hake en
diens vrouw Alyt over de erfenis van Beertes vader en dat zij intermediairs
hebben ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Deze hebben een
scheiding gemaakt en Ghijse en Alyt hebben comparanten ter ene zijde een
bepaald bedrag betaald, waarvoor Wyllem en Beerte hen bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

15-09-1488

Comparant e.zijde
Comparant a. zijde
Intermediair
Idem
Idem
Idem
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DATUM:

En Beerte - Kampereiland
En Alyt

02-10-1488

1349

1350

comparanten

Henrixsz, Johan
Geye, Ruerick

Comparant
Koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ruerick Geye het aandeel van
Gosen Hake in de schuld afkomstig van wol; hij bedankt voor de betaling
en vrijwaart hem voor een kwart van de schuld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hatthem, mr Goesen van
Roederloe, Johan van
Petersz, Alpher
Reynkensz, Johan
Reynersz, Alyt

DATUM:

Droogscheerder

09-10-1488

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Borg

Sneek
Sneek

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Alpher Petersz en Johan Reynkensz,
namens de stad Sneek, afkomstig van buskruit dat Alpher hem verkocht
had. De schikking wordt uitgesteld tot St. Maarten, wanneer Johan weer in
de stad komt en met Alpher zal afrekenen zoals het hoort en hem zal
betalen ƒ62½ Rijnse koopmansgulden en 3 witte stuiver voor het geleverde
buskruit, ca. 7 jaar geleden. En als Johan de mensen in Sneek niet kan
overtuigen, dan zal Alpher onder ede verklaren dat het waar is.
Alyt Reyners is met toestemming van haar mombers Jacob Wachter en
Nanning van Dueren, hiervoor borg geworden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157
Transport van rechten

onroerend goed

1 slag van het Hoilken

comparanten

Evert (v)
Brinckman, Garbrant

samenvatting

Comparante verklaart dat Garbrant Brinckman al het zaad en het gewas zal
ontvangen dat nu op het land staat in het eerste slag op het Hoilken, waar
Johan die Wijse nu op woont en waarvoor comparante en Garbrant borg
staan t.o.v. de stad voor de pacht en schulden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-10-1488

e

Comparante
Begunstigde
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Wed. Henrick Woltersz

1351

1352

1353

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157v
Borgtocht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Myllingen, Dyrck van
Blanckert, Ghijse
Kistemaker, Claes
Buyck, Gysbert
Symonsz, Claes

DATUM:

14-10-1488

Borg
Borg
Begunstigde
Comparant
Comparant

Amsterdam
Idem
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren er borg voor te staan dat de stad Kampen Claes
Kistemaker het geld overhandigt dat door Coert, de bode van Lübeck, die
helaas bij Wilsum in de IJssel is verdronken, in een pak laken gewikkeld
was dat hij bij zich had en uit Hardenberg hier weer teruggebracht is, n.l.
een bedrag van ƒ141 enkele Rijnse gulden, ƒ16 Hoornsgulden en ƒ6
Rodolphus postulaats gulden, zodat de stad Kampen gevrijwaard zal
worden en dat Claes de persoon is die aansprakelijk is en niet de stad
Kampen; mocht de stad schade lijden, dan zullen comparanten daarvoor
instaan.
De Amsterdammers Buyck en Symonsz beloven de borgen te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ense, Ghyse van
Allertsz, Doede
Jansz, Nanninck
Krueser, Egbert
Koetkensz, Femme
Symonsz, Marten

DATUM:

21-10-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Brunnepe
Utrecht

Bolsward

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Doede Allertsz ƒ6 Rijnse koopmansgulden
waarvan de helft betaald moet worden met Midvasten en de andere helft op
1 mei.
-Nanninck Jansz is schuldig aan Egbert Krueser ƒ33½ Rijnse g.g. van 2 last
rogge, te betalen kommervrij in Kampen op Petrus ad Cathedram; dd 21-10.
-Femme Koetkensz is schuldig aan Marten Symonsz ƒ28 Rijnse
koopmansgulden te betalen met Kerstmis; akte is doorgehaald; folio 158,
dd 08-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157v
DATUM:
Verklaring van ontvangst
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05-11-1488

1354

1355

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Byle, Johan in die
Dueren, Nanninck van
Vene, Evert van den

samenvatting

Comparant verklaart van de rentmeesters van de stad Kampen ontvangen
te hebben een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. om het houtwerk van het koor
en de toren van de Minderbroeders te maken en comparant stelt daarvoor
als onderpand aan de stad de ƒ200 Rijnse gulden die hij nog heeft uitstaan
bij het klooster van St. Bregitten zodat zij eventueel dit bedrag kunnen
verhalen.
NB in de kantlijn: ontvangen van Evert van den Vene en Seyne Igermansz
ƒ125 enkele Rijnse gulden op dezelfde voorwaarden, dd 06-04-1489.

bijzonderheden

geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
157v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roedenhaer, Berent
Wyssinck, Gheert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gheert Wyssinck om, in der minne
of gerechtelijk, van Henrick Cuykensz, alias Doeve Geyne, ƒ2 Rijnse
koopmansgulden en 1 oord te vorderen die deze hem nog schuldig is en
waarvoor een rechtsvordering loopt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolhoerne, Joh. Claeszen
Hoirne, Jacob then
Stevensz, Johan
Conersz, Wyllem
Steenbergen, Johan v.
Roederloe, Johan v.

samenvatting

Comparant
Rentmeester
Idem

DATUM:

06-11-1488

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Zutphen
Kampen

Alias Berent Geertsz

08-11-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Coesfelt
Steenmetselaar

-Comparant is schuldig aan Jacob then Hoirne ƒ7 Rijnse koopmansgulden.
-Johan Stevensz van Coesfelt is schuldig aan Wyllem Conersz ƒ4 Rijnse
g.g., waarvan de helft betaald moet worden met Pinksteren en de andere
helft een jaar daarna; dd 08-11.
-Johan van Steenbergen is schuldig aan Johan van Roederloe ƒ20 Rijnse
gulden van 20 Stichtse stuivers voor de gulden, voor een paard dat hij van
hem gekocht heeft, te betalen als hij getrouwd is en mocht hij overlijden,
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dan zullen zijn erfgenamen hem dit bij voorrang terugbetalen; dd 22-11.

1356

1357

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Lubbert
Vene, Evert van den
Alyt
Sulman, Claes
Maesz, Heyman
Garbrantsz, Johan

DATUM:

22-11-1488

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Intermediair
Intermediair
Comparant a. zijde

Echtg. Johan Garbrantsz

samenvatting

De intermediairs hebben een schikking getroffen tussen Alyt en haar
echtgenoot, Johan Garbrantsz, betreffende de schulden, n.l. ƒ150 Rijnse
g.g., die Johan aan wijlen priester Hartwijck van den Vene in het stadsboek
had bekend en die Garbrant, de vader van Johan, nu zal betalen aan de
collatoren ten behoeve van de vicarie in de St. Nicolaaskerk met St.
Lazarus aan een van de intermediairs en aan Styne, de zuster van
Hartwijkck: n.l. ƒ100 Rijnse g.g. die de collatoren zullen beleggen t.b.v. de
vicarie. Garbrant zal alle jaren op St. Jacob ƒ5 Rijnse g.g. ontvangen van
de ƒ15 Rijnse g.g. die Alyt jaarlijks ontvangt uit de stadskas van Elburg
totdat zij Garbrant de ƒ100 Rijnse g.g. weer heeft terugbetaald.
Verder zal Garbrant zijn zoon en diens vrouw een jaar lang de kost geven
en hem niet onterven. Mocht Alyt overlijden en kinderen nalaten, dan zal
van de ƒ15 Rijnse g.g. ƒ2½ Rijnse g.g. naar de vicarie gaan waarop haar
erfgenamen geen aanspraak kunnen maken. Garbrant meldt dat zijn zoon
hiermee akkoord gaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Herman
Elsse

Comparant
Moeder

28-11-1488

Echtg. Agge Dodensz

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van zijn moeder zal ontvangen ƒ100 enkele
Rijnse g.g. als erfdeel van zijn vader, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring.
NB in de kantlijn: het geld is uitbetaald dd 20-02-1489.

bijzonderheden

Geen
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1358

1359

1360

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Donatie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsse
Evertsz, Herman

samenvatting

Comparante verklaart dat haar man Agge Doedensz, als zij vóór hem
overlijdt, met voorrang uit hun beider goederen ontvangt, een bedrag van
ƒ100 enkele Rijnse g.g. t.o.v. haar zoon Herman, die zij niets meer schuldig
is omdat zijn erfdeel betaald is. Haar zoon is het hiermee eens.
N.B.: Agge heeft voor Elsse dd januari 1490 dit geld veilig gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elvyngen, Peter van
Wyllemsz, Johan
Mauwersz, Johan
Wychersz, Lambert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Wyllemsz ƒ70 Rijnse koopmansgulden
te betalen met St. Maarten.
-Johan Mauwersz is schuldig aan Johan Wyllemsz ƒ70 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; dd 10-12.
-Lambert Wychersz is schuldig aan Johan Mauwersz ƒ22½ Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; dd 10-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sadelmaker, Herman
Voirne, Mertyn
Riehagen, Gheert
Wyssinck, Gheert
Johansz, Johan
Lubbertsz, Johan

samenvatting

158v

DATUM:

28-11-1488

Comparante
Zoon

DATUM:

Echtg. Agge Doedensz

10-12-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar

DATUM:

13-12-1488

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Johan Kremer
Rijnschipper

-Comparant is schuldig aan Mertyn Voirne ƒ9 Rijnse gulden van 20 Stichtse
stuivers voor de gulden, te betalen met Pasen.
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-Gheert Riehagen is schuldig aan Gheert Wyssinck ƒ6 Rijnse g.g. van een
paard dat hij van hem gekocht heeft, waarvan de helft betaald moet worden
met Midvasten en de rest met St. Jacob; de eerste betaling is borg voor de
laatste en het paard is onderpand; folio 159, dd 29-12.
-Johan Johansz is schuldig aan Johan Lubbertsz ƒ10 Rijnse g.g. van 20
Stichtse stuiver de gulden, afkomstig van een schip dat hij van hem
gekocht heeft, te betalen met St. Maarten; folio 159, dd 31-12.

1361

1362

1363

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Droochscheerder, Joh. H. - jr
Henrixsz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van hun broer Johan
Henrixsz de goudsmid de erfenis van hun beider broer Peter en van
Lysbeth, de dochter van hun zuster Alyt, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring. Zij hebben geen aanspraken meer op hem
betreffende de erfenis van hun ouders.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Allertsz, Dode

samenvatting

Comparant verklaart gehuurd te hebben van Dode Allertsz voor een
periode van drie jaar m.i.v. Kerstmis 1488 een aambeeld voor 2 h.p. per
jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
158v
Terugbetaling

onroerend goed

n.v.t.

158v

16-12-1488

Comparant
Executeur

DATUM:

22-12-1488

Comparant
Verhuurder

DATUM:

100

En echtg. Belye
Goudsmid

Smid

22-12-1488

1364

1365

comparanten

Dodensz, Agge
Elsse

samenvatting

Comparant verklaart betaald te hebben aan zijn vrouw Elsse de ƒ100 Rijnse
g.g. die zij uit haar goederen heeft gegeven, zoals elders vermeld staat; hij
bedankt haar.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
159
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Goert
Dueren, Nannynck v.
Schulte, Claes
Claesz, Johan
Steenbergen, Broeskyn v.

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Nannynck van Dueren ƒ3 g.g. te betalen met 1
mei.
-Claes Schulte is schuldig aan Nannynck van Dueren ƒ2 enkele Rijnse g.g.
te betalen met Pasen; dd 03-01.
-Johan Claesz verklaart dat hij wil dat Broeskyn van Steenbergen zal
ontvangen de helft van de ƒ17½ Rijnse koopmansgulden die Johan Backer
hem schuldig is, zoals vermeld staat in het boek van 1485 en waarvan
betaald is ƒ2 Rijnse koopmansgulden en 16 stuiver; dd 03-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
159
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghijsbertsz, Wyllem
Peye, Mensse
Albertsz, Henrick
Willemsz, Johan
Wilssem, Johan van
Steenbergen, Broeskyn v.

samenvatting

Comparant
Echtgenote

DATUM:

02-01-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Begunstigde

DATUM:

Wever

08-01-1489

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Mensse

Visser

-Comparant is schuldig aan Mensse Peye 26½ h.p. te betalen in drie
termijnen: met St. Maarten, met St. Pontiaan en met Pinksteren daarna;
akte is doorgehaald.
-Henrick Albertsz is schuldig aan Johan Willemsz 39 h.p. afkomstig van
een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en dat hij als onderpand stelt
voor eventuele schade; dd 08-01.
-Johan van Wilssem is schuldig aan Broeskyn van Steenbergen 4½ h.p. en
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4½ butken; dd 18-01.

1366

1367

1368

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
159
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muler, Peter
Hanneken

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de nagelaten goederen van zijn vader
ontvangen te hebben, zowel roerende als onroerende, waarvoor hij haar
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
159v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krybbe, Derick
Blanckert, Ghijse

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Ghijse Blanckert om namens hem
het geld te innen dat Hans van Duren hem nog schuldig is en daarbij al het
nodige te doen en te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
159v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rijnvisch, Frederick
Wolffsz, Wolter
Vene, Johan van den
Duysterbeke, Werner
Huysseweert, Aerent van
Voirne, Johan
Frederic, Johan

25-01-1489

Comparant
Moeder

DATUM:

28-01-1489

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

102

Zutphen

28-01-1489

Intermediair
Idem
Idem
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Plonysz
Zwolle

1369

1370

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen tussen Johan Voirne
Plonysz en Johan Frederic van Zwolle inzake de betaling van land dat
Johan Frederick zonder toestemming van Johan Voirne twee jaar gebruikt
had en namens hem had overgedragen aan Berent van Batman en verder
andere schulden van Johan Voirne aan de andere Johan, in het stadsboek
van Kampen genoteerd. Er is afgesproken dat Johan Frederick direct zal
betalen aan Johan Voirne 2 h.p. en 1 h.p. voor de kosten; verder zal Johan
Frederick nog betalen als hij het land voor het derde jaar wil gebruiken.
Hiermee moeten de problemen zijn opgelost en hebben parijen geen
aanspraken meer op elkaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
159v
Transport van rechten

onroerend goed

9 stukken land
1
Emmelweerde ), in Willem Gerrijtsz saete

comparanten

Konersz, Wyllem
Boyster, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren gezamenlijk verkocht te hebben aan Aerent
Starcke en diens echtgenote een jaarlijkse rente van 3 h.p. gevestigd op
diverse stukken land volgens rechtersbrief, van de 12 h.p. per jaar die zij
ontvangen en waarvan zij al eerder 3 h.p. verkocht hadden aan Aerent; zij
bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
160
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Collen, Herman van
Roloffsz, Otto
Hengelen, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Jacob en Peter als hun moeders
erfdeel te hebben gereserveerd elk 300 h.p. en dit zal hij uitbetalen als de
kinderen erom vragen, waarmee de voogden het eens zijn.
NB in de kantlijn: Jacob Hermansz meldt zijn kindsdeel ontvangen te
hebben, eerst een deel, daarna de rest.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

30-01-1489

Comparant
Comparant

En echtg. Wyllem (v)
En Jutte Konemans -moeder

) Emmeloord

DATUM:

30-01-1489

Weduwnaar
Voogd
Voogd
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1371

1372

1373

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Tyman
Igermansz, Seyne
Hermansz, Tyman
Ingen, Korstken van
Clotynck, Johan
Brant, mr Herman

DATUM:

03-02-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Secretaris

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz 8 h.p. en 2 butkens van twee
jaar pacht die hij met St. Maarten had moeten betalen.
-Tyman Hermansz is schuldig aan Korstken van Ingen ƒ11½ enkele gulden
van 23 tonnen bier; dd 03-02.
-Johan Clotynck is schuldig aan mr Herman Brand ƒ2 Arnhems en 3
kromstaarten; dd 05-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Tyman
Wyllemsz, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren gehuurd te hebben van Berent Wyllemsz 39 ramen
op voorwaarde dat verhuurder de helft krijgt van wat comparanten
afgelopen jaar verdiend hebben met die ramen en de andere helft is
bestemd voor Johan Pael en Korstken van Ingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160
Laatste wil

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stevensz, Johan
Pael, Henrick - jr

samenvatting

Comparant verklaart te geven aan zijn neef uit Kampen, Henrick Pael, de
helft van zijn geld en goed, zoals hij nu heeft of in de toekomst krijgt,
vanwege zijn voortdurende hulp, ondanks het feit dat hij moet reizen en
zeilen om de kost te verdienen; hij heeft hem kost, kleding en schoenen
gegeven; zijn uiterste wil is dat als hij sterft, zijn neef niet belast zal worden

160

DATUM:

03-02-1489

Comparant
Verhuurder

DATUM:

Comparant
Neef

104

En echtg. Grete

05-02-1489

Elburg
Kampen

door de andere erfgenamen en familieleden en geen hinder ondervindt in
het land van Gelre, anders worden zij geheel en al onterfd.

1374

1375

1376

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kelner, Harman
Vene, Lambert van den

samenvatting

Comparant verklaart namens het klooster, verkocht te hebben aan
Lambert van den Vene een rente van ƒ6 Rijnse g.g. en 1 oord per jaar die
zuster Swane, de dochter van Aerent Cloners, geprofeste non in het
klooster, heeft geërfd van Matte Vene uit Harderwijk, volgens document.
Lambert mag dus de rente opvragen en ontvangen.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Henrick - sr
Lambertsz, Wyllem

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn stiefvader en Effse, zijn
moeder, de 100 h.p. die zijn vader heeft nagelaten, zoals vermeld in het
Boek der Bekentenissen,; hij bedankt hen met belofte van vrijwaring.
Zijn moeder en stiefvader melden ook dat Henrick Henrixsz de Jonge,
broer van comparant, zijn deel ontvangen heeft; Ghertruid Henrix, zijn
zuster, bekent met toestemming van haar voogden Johan van den Vene en
Berent Henrixsz, dat zij ook 100 h.p. ontvangen heeft, die belegd zijn in
Elburg.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

05-02-1489

Gevolmachtigde
Koper

1

Priester )

) in het klooster van Essen bij Groningen

Comparant
Stiefvader

DATUM:

105

08-02-1489

09-02-1489

comparanten

1377

1378

Cuper, Claes
Trijpenmaker, Geert
Machorijsz, Jacob
Mauwersz, Johan
Petersz, Henric
Kremer, Lubbert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Steenwijk

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Trijpenmaker 8 h.p. te betalen met St.
Jan.
-Jacob Machorijsz is schuldig aan Johan Mauwersz 97 h.p.; dd 10-02.
-Henric Petersz is schuldig aan Lubbert Kremer 14 h.p.; dd 12-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
160v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Gerrijtsz, Geert
Reynersz, Johan

DATUM:

12-02-1489

Schuldenaar
Schuldeiser

Meppel

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Reynersz ƒ14 enkele
Rijnse g.g., waarvan ƒ5 betaald moet worden met St. Jan en de rest met St.
Jan een jaar daarna, afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht
heeft.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen de erven Berent Morre en Aerent Claesz

comparanten

Grete
Schroder, Thijs
Claesz, Geert
Geertsz, Leffer
Ghijsensz, Marten
Ghysbertsz, Wyllem

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Thijs Schroder 46 h.p. waarvan de helft direct
betaald moet worden en de andere helft in twee termijnen: met Pasen over
een jaar en met Pasen 1491; akte is doorgehaald.
-Geert Claesz is schuldig aan Leffer Geertsz 180 h.p. waarvoor zijn huis
onderpand is met alle huisraad; akte is doorgehaald; folio 161v, dd 22-02.
-Marten Ghijsensz is schuldig aan Wyllem Ghysbertsz 40 h.p.; folio 161v,
dd 09-03.

DATUM:

14-02-1489

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

106

Echtg. Tyman Upreder

1379

1380

1381

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz , Johan
Hoyers, Albert
Mouwersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn twee kinderen als hun moeders erfdeel te
hebben gereserveerd 80 h.p. die hij zal uitbetalen bij hun meerderjarigheid;
hij zal hen verzorgen, voeden en kleden. Verder wil hij dat de kinderen na
zijn dood zijn goederen krijgen; de voogden zijn het hiermee eens.
NB in de kantlijn: dd 1498 de dochter Belye heeft haar deel ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanegreve, Andries
Claesz, Albert
Blanckert, Ghijse
Mathijsz, Johan
Selle, Goesen

DATUM:

16-02-1489

Weduwnaar
Voogd
Voogd

DATUM:

Schoenmaker

19-02-1489

Intermediair
Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

De erven van ...
Elburg

samenvatting

Comparant hebben een schikking getroffen tussen de erfgenamen van
Johan Mathijsz en Goesen Selle inzake een bestaand conflict. Er wordt
afgesproken dat Goesen de erfgenamen 40 h.p. zal betalen: n.l. met Pasen
een Elburger laken van 10 h.p. en verder drie jaar lang met Pasen telkens
10 h.p. Goesen stelt daarvoor als onderpand de schuldbekentenissen die
zij van hem hebben
NB in de kantlijn: Jacob Clinge heeft dit laten doorhalen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

Land
IJsselmuiden

161

DATUM:

107

22-02-1489

1382

1383

1384

comparanten

Uterwijck, Jacob van
Endoven, Ruederick v.

Comparant
Verhuurder

samenvatting

Comparant verklaart gepacht te hebben van Ruederick van Endoven
gedurende een jaar m.i.v. Pasen het land dat altijd van Geert Stellinck was
voor een bedrag van 23 h.p. per jaar op voorwaarde dat comparant alle
kosten zal betalen en de rechtersbrief van 4 oude schilden of 12 h.p. die
zijn broer Herman heeft gevestigd op deze landen, te niet zal doen; dan zal
Ruederick op zijn beurt de verwinakte op deze landen vernietigen. Dit zal
gebeuren in aanwezigheid van de goede mannen Johan van den Vene,
Berent then Hoeve, Henrick van Endoven en Frederick van Diepenbroeck.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruythuisz,Geert vd
Wylssem, Bartolt van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Bartolt van Wylssem ƒ8
Rijnse g.g. en ƒ34 ph.g. vanwege Albert Mulertsz zijn meester, die dit in
Parijs aan de zoon van Bartolt heeft overhandigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ryhagen, Geert
Claesz, Jacob

23-02-1489

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

27-02-1489

Comparant
Schuldeiser

Kampereiland

samenvatting

Comparant heeft beloofd Ghijsbert Tymansz en Jacob Coepsz te vrijwaren
voor de schulden aan Jacob Claesz dd 14-04-1488 bekend; hij stelt hen
gerechtelijk als onderpand vier koeien, n.l. twee zwarte, een zwartblaar en
een roodbonte, om eventueel de schulden op te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

161v

DATUM:

108

09-03-1489

1385

1386

onderwerp

Verzoek

onroerend goed

Huis

comparanten

Vrijdagh, Grete
Pater

Comparante
Tegenpartij

St. Johanneskamp

samenvatting

Comparante verklaart dat zij de pater van St. Johanneskamp verzocht heeft
door toedoen van familieleden, om de rechtsvordering afkomstig van de
verkoop van haar woonhuis door de hoofdlieden, te laten voor wat het is
tot Beloken Pasen; als zij in gebreke blijft met betalen dan mag de pater het
huis verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
161v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Jansz, Wolter
Dubbeltsz, Henrick
Johansz, Wolter
Lutke, Garbrant
Bathe
Jansz, Luyken

DATUM:

11-03-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Alias Lange Wolter
Rijnschipper
Echtg. Dyrck Cupers
Steenwijk

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Dubbeltsz 114 h.p. waarvan hij de helft
moet betalen met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten over een
jaar, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft. Hij stelt het
schip als onderpand.
-Wolter Johansz is schuldig aan Garbrant Lutke 18 h.p.; folio 162, dd 28-03.
-De vrouw van Dyrck Cupers uit Brunnepe, is schuldig aan Luyken Jansz 4
h.p. en 2½ butken; folio 162, dd 18-03.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Wyllem
Brant, Tyman
Cleys (v)

samenvatting

18-03-1489

Comparant
Schuldenaar
Schuldenares

Echtg. Dode Allertsz

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Tyman Brant en de vrouw
van Dode Allertsz namens Heyman Brant, het geld van het vierde deel van
het schip dat Heyman nu vaart en dat eerder door comparant was gevaren;
hij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring.

109

1387

1388

1389

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valcke, Balteser
Sadelmaker, Herman

samenvatting

Comparant, in dienst van jonkheer Eden toe Jever, verklaart mede namens
zijn opdrachtgever, dat hij het paard ontvangen heeft dat Henrick van
Vylsteren gekocht heeft van Johan Bussemaker en de ƒ3 Rijnse g.g. voor
verteringen en kosten zoals vrienden van de Raad dat geregeld hebben;
comparant vrijwaart allen namens zijn opdrachtgever en heeft geen
aanspraken op wie dan ook.
Herman Sadelmaker staat er borg voor dat de jonkheer de Raad een brief
zal sturen om te melden dat hij tevreden is en verder niet over de zaal zal
spreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doetichem, Johan van
Keemsz, Johan Joh.
Ryhagen, Gheert
Abteker, Willem
Hermansz, Egbert
Keyer, Henric

24-03-1489

Comparant
Borg

DATUM:

Van Stettin

04-04-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

Smid
Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Johansz Keemsz 34 h.p. van 20 butken
voor het pond, waarvan de helft met St. Maarten betaald moet worden en
de andere helft in mei daarna, afkomstig van een bierschip dat hij van hem
gekocht heeft.
-Gheert Ryhagen is schuldig aan Willem Abteker 3½ h.p.; dd 06-04.
-Egbert Hermansz is schuldig aan Henric Keyer ƒ13 Arnhems te betalen in
twee termijnen, n.l. met St. Jan en met de Groninger Vrijmarkt; dd 07-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

DATUM:

110

07-04-1489

1390

1391

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koeter, Ghijse
Kistken, Arent
Wernersz, Herman
Claesz, Joes
Roetersz, Geert
Busch, Jacob

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent Kistken ƒ20 g.g. te betalen in de winter.
-Herman Wernersz is schuldig aan Joes Claesz 9 h.p. en 2 butken; dd 0904.
-Geert Roetersz is schuldig aan Jacob Busch 5500 cloiskens (stenen) te
leveren uit de drie eerste ovens van dit jaar en uit elk evenveel stenen; dd
12-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Reyner

samenvatting

Comparant verklaart op 07-04-1489 ontvangen te hebben van de Raad van
Kampen in aanwezigheid van Luyken Tydeman, waard in de Drie Torens,
van wijlen Coert Gastes uit Dantzig: 1 gouden reaal en een halve reaal
geslagen door de Roomse koning, ƒ2 Rijnse g.g. waarvan een met een
turkoois, ƒ27 g.g., 34 vueryzers, 1 zilveren plaat van een dolk, 2 zilveren
bussen; en van Coerts paard ƒ18 Rijnse koopmansgulden en 18 stuiver;
verder een leren zak met 1¼ el damast en 2 hosen.
Van dit geld is ingehouden:
- voor een stenen kruis ƒ6 enkele g.g.
-voor begrafeniskosten ƒ17 koopmansgulden 8 stuiver
-voor administratieve kosten 35 stuiver
-voor de pastoor van Kampen ƒ1½ g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lubbertsz, Peter - jr
Petersz, Lubbert
Lubbertsz, mr Luyken

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

07-04-1489

Comparant

DATUM:

111

12-04-1489

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Hoff, Henrick

1392

1393

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Lubbert Petersz, mr Luyken
Lubbertsz en Henrick Hoff om zijn uitstaande schulden en renten te innen
en daarbij al het nodige te doen en te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zijl, mr Jacob
Acker, Evert ten
Visken, Claes
Moersse, Johan van
Lukensz, Wolter
Jansz, Marten

DATUM:

12-04-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Priester

Alias Ticheler

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert ten Acker 22 h.p. te betalen met St. Jan
van de uitkering die hij van de Raad krijgt.
-Claes Visken is schuldig aan Johan van Moersse 4½ h.p. van huishuur
verschenen met Pasen, te betalen met St. Jan; folio 163v, dd 05-05.
-Wolter Lukensz is schuldig aan Marten Jansz 78 h.p. van 2 pond voor een
gulden, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te
betalen de helft met Vastenavond en de andere helft een jaar daarna; akte
is doorgehaald door Geert Coesfelt; folio 163v, dd 16-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

onderwerp

Getuigenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk, naast Albert Derks

comparanten

Wilssem, Bartolt van
Hattem, mr Gosen van
Oenden, Hendric van
Hoeve, Lambert van den

samenvatting

Comparanten getuigen dat in de week voor Pasen 1489 schipper Geert
Trypmaker voor de Schepenkamer zich bereid heeft verklaard contant af te
lossen aan Claes Kruse en zijn moeder Grete de 1½ h.p. rente per jaar die
zij ontvangen uit Geerts huis en het geld aan de Raad te overhandigen.

bijzonderheden

Geen

162v

DATUM:

112

27-04-1489

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

1394

1395

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
163
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleyne, Evert
Maesz, Herman
Kroeser, Egbert
Johansz, Goert
Hoeyer, Albert
Bolhorne, Claes

DATUM:

03-05-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Idem
Idem
Idem
Idem

Mesonde

Schipper

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Maesz, Egbert Kroeser,
Goert Johansz, Albert Hoeyer en Claes Bolhorne een bedrag van ƒ60
enkele Rijnse g.g. die schipper Claes van hem zal ontvangen als deze nu
met hem in Mesonde komt en mocht hij de reis niet overleven dan zal
comparant de genoemde kooplieden de helft van de ƒ45 enkele g.g. geven,
waarvoor hij als onderpand stelt drie molenstenen die schipper Claes op
zijn schip heeft en die hij mag houden als comparant het geld betaald
heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
163
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat, tussen Johan van Wilssem en hoek Hofstraat

comparanten

Bleke, Grete
Klinckenberch, Gosen
Valke, Geert

samenvatting

Comparante verklaart dat zij jaarlijks 16 h.p. had uit een huis waar Peter
van Dort nu in woont; hij heeft dat van haar gekocht en de rente betaald.
Verder meldt comparante dat zij de te ontvangen tins heeft overgedragen
aan het convent St. Michiel op den Oort waar zij kostkoopster is geworden,
de rente blijft dus altijd in het klooster en haar erfgenamen hebben daar
geen recht op, m.u.v. 4 h.p. per jaar die, zo lang comparante leeft, bestemd
zijn voor de H. Kruis Memorie in de St. Nicolaas kerk, 2 h.p. en 2.h.p. voor
de OLV memorie in de OLV kerk, volgens akte. Aanwezig: zr Gheese,
procurates.

bijzonderheden

Geen
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DATUM:

04-05-1489

Comparante
Momber
Momber

Wed. Jacob Goltsmyt

1396

1397

1398

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

163v

DATUM:

11-05-1489

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Ytzoene, Meynken
Geertsz, Johan
Geertsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gebroeders Geertsz een
rijnschip met toebehoren dat overal gevrijwaard zal zijn; mochten er toch
problemen ontstaan, dan zal comparant hen schadeloos stellen. De
gebroeders zijn nog schuldig aan comparant 83 h.p., van 2 h.p.voor een
g.g., waarvan de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar daarna
betaald moet worden.
e
NB in de kantlijn: 1 termijn betaald in 1490; Johan Geertsz is van de
laatste termijn Henric Dubbeltsz 41½ h.p. schuldig, vanwege de laatste
termijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
163v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Volscher, Claes
Sibrantsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart van Peter Sibrantsz ontvangen te hebben van
Oudkarpsel op Langedijk het geld van de jaarlijkse rente die hij uit die
plaats ontvangt, n.l. 1 Hollandse rijder, 3 Davidsgulden, 4
Hoernkensgulden, 2 Luikse gulden, 1 Rijnse g.g. in vuurijzers, een ½
gulden in braspenningen, 7½ butken elk van 1 Kleefse stuiver, 1 Franse
blanke, de enkele gulden is 50 stuiver waard. Comparant heeft dit
ontvangen voor de rente van ƒ15 uit Oudkarspel volgens dokument.

bijzonderheden

Geden

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potter, Claes
Johansz, Mathijs
Daymsz, Johan
Luttyke, Garbrant
Willemsz, Ghijsbert

Comparant
Koper
Koper

Uit Lemmer
Broers

26-05-1489

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

29-05-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

114

Priester

Daele, Gheert then

1399

1400

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Mathijs Johansz 9 h.p. min 1 stoter.
-Johan Daymsz is schuldig aan Garbrant Luttyke 18 h.p., de helft te betalen
met St. Jacob en de andere helft met Midwinter; folio 164, dd 06-06.
-Ghijsbert Willemsz is schuldig aan Gheert then Daele 2 h.p. en 1 oord;
folio 164v, dd 04-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
164
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rinckhouwer, Johan
Brickweede, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Brickweede een bedrag van ƒ90 Rijnse
g.g. te betalen met St. Jacob in Hamburg aan Hans Backer, waar de ‘Raet
van Lunenborch’ mede bij de herberg ligt; schuldeiser zal hier veertien
dagen vóór St. Jacob zijn op eigen kosten om het geld van Johan te
ontvangen en een kwitantie te geven; hij zal de schuldbekentenis uit het
Boek verwijderen. Mocht schuldenaar in gebreke blijven en daardoor
schade ontstaan, dan zal Johan dit betalen evenals de hoofdsom.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
164
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, hoek St. Jacobssteeg

comparanten

Mutze, Dirick
Alertsz, Dode
Lukener, Floor

samenvatting

Comparant is schuldig aan Dode Alertsz ƒ82 Rijnse koopmansgulden
waarvan Dode een akte heeft en waarvoor hij als onderpand stelt de
overwaarde van zijn huis, nu bewoond door Johan van Ense; hij belooft te
betalen met Maria Lichtmis, m.u.v. de tins die op het huis rust.
Comparant heeft nog geld tegoed van Floor Lukener vanwege hout en
masten en deze zal dit betalen aan Dode Allertsz in mindering van de
schuld, waarvan goed aantekening zal worden gemaakt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

01-06-1489

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

11-06-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

115

1401

1402

1403

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
164
Genoegdoening

DATUM:

11-06-1489

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Garsz, Gherit
Aeffkyn

samenvatting

Er is onenigheid geweest tussen beide comparanten inzake drie koeien en
de weduwe heeft Gherit genoegdoening verschaft, zodat deze haar en haar
erfgenamen geheel vrijwaart en geen aanspraken meer heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
164v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Geritsz, Cornelisz
Heynensz, Derick

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Derick Heynensz vanwege
wijlen Gerit Claesz uit Haarlem de ƒ38 courante Rijnse gulden en 12
kromstaarten als betaling van de derde en laatste termijn van een bedrag
dat Derick aan wijlen Gerit schuldig was en dat geregistreerd stond in het
stadsboek van Kampen; het bedrag wordt doorgehaald en schuldenaar ge
vrijwaard.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
164v
Betaling kosten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrijdagh, Griete

samenvatting

Comparante heeft een brief ontvangen, waarvan de inhoud hieronder staat;
zij heeft de paters het genoemde bedrag overhandigd op de genoemde dag
en in de wijnkelder, in tegenwoordigheid van Henrick van Oenden en Jacob
Clynge van de Raad, zodat deze in de gemeenteraad daar openlijk van
kunnen getuigen.
Brief:
Henricus van Straelen, bestuurder en Henricus van Zutphen, prior van de
e
broeders van de 3 orde van St. Franciscus van het convent St. Johanneskamp
bij Vollenhove, verklaren dat Griete Vrijdagh vanwege haar zoon Tyman
Vrijdagh, het convent 130 gouden dukaten gegeven heeft voor de kosten van
haar zoon die in Rome is en waarvoor haar goederen onderpand zijn. Verder

Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

23-06-1489

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Marken
Wed. Evert Kruse

Haarlem

01-07-1489

Comparante

116

hebben zij ontvangen 26 gouden dukaten zoals gerechtelijk was vastgelegd; zij
bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring; dd 07-05-1489.

1404

1405

1406

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
164v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Grete Melysz en Henric Johansz

comparanten

Coenraetsz, Willem
Convent

samenvatting

Comparant en echtgenote Geertruyt verklaren schuldig te zijn aan het
convent bij het St. Nicolaas kerkhof 5 h.p. tinsgeld en een mengele wijn per
jaar, gevestigd op hun huis, strekkend tot in de Hofstraat, betaalbaar met
Pasen, op voorwaarde dat zij ieder jaar het recht hebben 3 h.p. en de wijn
af te lossen met 23 penningen tegen 1 en de 2 h.p. met 21 tegen 1 penning,
met volle tins; alles volgens Schepenbrief.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymansz, Egbert
Henrixsz, Gherloff
Ottensz, Roloff
Hengelen, Gheert van
Wachter, Jacob de
Wyssinck, Gheert

DATUM:

20-06-1489

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Steenmetselaar
Bij St. Nicolaas kerkhof

10-07-1489

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Intermediair
Idem
Comparanten a. zijde
Idem

Namens de familie
idem

Namens de dader
idem

samenvatting

Comparanten, gemachtigd door de familie van wijlen Marten Thomasz,
hebben een schikking getroffen tussen de familie en mr Gheert de
Scharprechter die Marten Thomasz gedood heeft; er is een som geld
betaald en verder zal de familie hem alles kwijtschelden en geen
aanspraken meer op hem hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Betaling

165

DATUM:
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10-07-1489

1407

1408

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scharprechter, mr Gherit
Tymansz, Egbert
Henrixsz, Gherloff

samenvatting

Comparant verklaart aan de vertegenwoordigers van de familie van Marten
Thomasz ƒ2 Rijnse g.g. te betalen met St. Levien; hiervoor beloven Gheert
Wyssing en Johan Smyt, als vertegenwoordigers, of mr Gheert zelf te
betalen op de afgesproken termijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165
Vestiging van een rente

onroerend goed

Land in Baarlo

comparanten

Schulte, Johan
Kroeser, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart beloofd te hebben aan Egbert Kroeser hem vóór St.
Michael een gerechtelijke brief te geven van zijn zwager Willem
Hennykensz inzake de aankoop van een jaarlijkse rente van ƒ3½ Rijnse g.g.
volgens akte die comparant, met toestemming van zijn zwager, heeft
overgedragen aan Egbert Kroese en waarvan hij het geld ontvangen heeft
met volledige rente; de rente is gevestigd op een stuk land in Baarlo, nu
bewoond door Peter Mewesz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Henric
Heymansz, Gijsbert
Goltsz, Heyle

samenvatting

Comparant
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

10-07-1489

Comparant
Begunstigde

Van Baarlo

10-07-1489

Comparant
Zwager
Zuster

Barbier - en Geertruyt

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Gijsbert Heymansz en diens
echtgenote, de zuster van comparant, de erfenis en nagelaten goederen
van zijn ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring; hij
zal hen niet manen voor hetgeen er is genoteerd in het stadsboek dd 1477
door Lubbert Petersz en Henric Kuynretorff.
Comparant meldt verder dat zijn zuster Heyle hem de goederen van zijn
grootvader en van Lubbe Golts, zijn grootmoeder, heeft gegeven en
bedankt haar ook met belofte van vrijwaring.
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1409

1410

1411

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blankert, Gese
Walysz, Peter

DATUM:

11-07-1489

Borg
Begunstigde

Leeuwarden

samenvatting

Comparant is borg geworden ten behoeve van de stad Kampen voor Peter
Walysz om met de St. Maartens markt voor hem te betalen ƒ16 Rijnse
gulden van 2 h.p. voor de gulden, afkomstig van stadstol. De vader van
Gese, Alert Claesz en Symon Johansz uit Leeuwarden beloven de borg
schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Gysbert
Hermansz, Bartolt
Bongertsz, Dirck
Igermansz, Seyne
Ghompart, Willem
Willem

DATUM:

11-07-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Hattem

Schoenmaker
Natuurlijke zoon

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt Hermansz 5 h.p. vanwege diens vader.
-Dirck Bongertsz is schuldig aan Seyne Igermansz 7 h.p. min 1 oord; dd 1407.
-Willem Ghompart is schuldig aan zijn natuurlijke zoon Willem 14 jaar loon,
elk jaar 4 h.p., die men hem betalen zal van zijn nagelaten goederen; dd 2807.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

DATUM:
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29-07-1489

1412

1413

comparanten

Henrixsz, Johan
Claesz, Aerent
Grebber, Jacob
Roederloe, Johan van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Muiden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Aerent Claesz 90 h.p. afkomstig van een
rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in twee termijnen, n.l.
met St. Maarten en St. Maarten een jaar daarna, 1491.
-Aerent Claesz verklaart dat niemand namens hem Johan Henrixsz zal
manen wegens de koop van een rijnschip dan zoals vermeld in de
scheepsbrief, waarin sprake is van courante Rijnse gulden en niet van h.p.;
dd 29-07.
-Jacob Grebben is schuldig aan Johan van Roederloe 36½ h.p. te betalen
met midwinter; akte is doorgehaald; dd 29-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
165v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Henrick
Tade, Johan

samenvatting

Comparant bekent dat hij zijn deel van de nagelaten goederen van zijn
vader, de 80 h.p. die Johan Tade hem schuldig was, heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymanssoen, Luytken
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verklaart er borg voor te staan ten behoeve van de stad
Kampen en van Symon Glauwe in het bijzonder, dat het handschrift
waarvan vrouwe Anna ook haar aanspraak heeft overgedragen, nooit meer
belast zal worden m.n. de 24 loot zilver met de kralen die broeder Gerrit
Tymansz van de Jacobijnse orde van Haarlem van Symon ontvangen heeft,
waarop geen vervolg meer zal komen, niet rechterlijk noch wereldlijk.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

06-08-1489

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

120

11-08-1489

Borg
Kerkmeester

i.d. Drie Torens
St. Bregittenklooster

1414

1415

1416

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wisse, Johan de
Hamer, mr Symon
Henricksz, Luydeken
Johansz, Thys
Grubbe, Bertolt
Kystemaker, Joh. Geertsz

12-08-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Enkhuizen
Schroer
Deventer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Symon Hamer 8 h.p. en 3½ butken.
-Luydeken Henricksz is schuldig aan Thys Johansz 40 h.p. die hij belooft te
betalen als hij of zijn vertegenwoordiger de documenten heeft die
comparant nu van Thijs ontvangen heeft vanwege zijn moeder Engele; dd
14-08.
-Bertolt Grubbe is schuldig aan Johan Geertsz Kystemaker 11 h.p. min 1
oord te betalen met St. Maarten; dd 20-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buddynck, Berent
Koetert, Ghyse

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Ghyse Koetert al het geld
dat mr Johan die Bungenar hem gevraagd had te bewaren, n.l.: 3 Hollandse
rijder, 2 Gelderse rijder, 1 dukaat, 1 saluyt, 1 Schotse kroon, 1 Davids
gulden, 1 Wilhelmus schild, 1 Andries gulden, 1 Rodolphus postulaats
gulden, 1 Hoernkens gulden en 1 Borboense grijp; hij zal dit bewaren vanaf
de dag dat wijlen mr Johan te Schiedam dit gerechtelijk heeft geregeld, dd
20-02-1489, totdat het geld in aanwezigheid van broeder Geert Tymansz
namens zijn overste, mr Arent van der Meer, doctor in de godgeleerdheid
en vicaris generaal van de congregatie van Holland, is overgedragen.
Comparant zal het geld overdragen ten overstaan van de Raad van
Kampen en daarmee zal zijn taak zijn volbracht.
NB in de kantlijn: fra Geert Tymansz ontvangt geld uit handen van
burgemeester Goeswinus Klenckenberch, dd 22-04-1490.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166
DATUM:
Verklaring van ontvangst

20-08-1489

Comparant
Tussenpersoon
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20-08-1489

1417

1418

onroerend goed

Boeier

comparanten

Schutte, Hanss
Jansz, Symon

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Symon Jansz namens
Bertolt Busch 15 pond groot Vlaams. Voor dat bedrag zal Symon nu de
boeier die aan de Welle ligt bij de kraan verkopen en als het schip niet
genoeg opbrengt, zal hij Hanss erop aan spreken.
N.B.: ook genoemd: Peter Kroger - rol onduidelijk.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166v
Borgstelling

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Morre, Willem
Sachteleven, Johan

samenvatting

Comparant verklaart er borg voor te staan dat Johan Sachteleven, indertijd
verblijvend in Riga, er genoegen meeneemt dat zijn moeder Griete
Sachteleven aan Albert Hoyer een jaarlijkse rente van 10 h.p. verkocht
heeft, gevestigd op hun huis, volgens schepenbrief die zij aan Albert heeft
gegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goertsz, Johan
Gheye, Wycher
Jansz, Goert

Comparant
Tussenpersoon

1

Kapitein vd Koning )

) van Denemarken

DATUM:

27-08-1489

Borg
Begunstigde

DATUM:

27-08-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

Vader

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wycher Gheye 6½ stuks Kamper laken,
waarvan een deel al betaald is; de vader van schuldenaar staat er borg
voor dat ook het laatste deel betaald zal worden, n.l. maandag a.s. over
acht dagen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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1419

1420

1421

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

166v

onroerend goed

Boeierschip

comparanten

Jansz, Symon
Thewesz, Rewert

DATUM:

29-08-1489

Comparant
Koper

Ameland

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Rewert Thewesz de helft van
een boeierschip met alle toebehoren, dat nu in Kampen aan de Welle ligt en
waarvan hij het geld heeft ontvangen. Hij bedankt voor de betaling met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roethoeft, Joh. Gheertsz
Dircksz, Claes
Dremmeler, Claes
Holtorp, Tyman
Luykener, Arent die
Blanckert, Ghyse

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Dircksz 6 pond.
-Claes Dremmeler is schuldig aan Tyman Holtorp ƒ33 Rijnse g.g. te betalen
met St. Michael, waarvoor Peter Wyllemsz borg staat; schuldenaar zal zijn
borg vrijwaren; akte is doorgehaald; dd 31-08.
-Arent die Luykener is schuldig aan Ghyse Blanckert ƒ3 enkele g.g. te
betalen met Midwinter; dd 02-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goertsz, Johan
Neerden, Thonys van
Swane
Claesz, mr Henrick
Coepsz, Jacob
Henrixsz, Johan

samenvatting

DATUM:

31-08-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-09-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Evert Petersz
Secretaris
i.d. Hagen

-Comparant is schuldig aan Thonys van Neerden 83 h.p., ƒ15 g.g. voor 30

123

h.p. gerekend; hij stelt als onderpand al zijn goederen, roerende zowel als
onroerende.
-De vrouw van Evert Petersz is schuldig aan mr Henrick Claesz 18 butken
afkomstig van Mense Varwer, te betalen met Vastenavond; folio 167, dd 1909.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Johan Henrixsz 12 h.p. te ontvangen van
Jacobs uitkering van de rentmeesters; folio 167, dd 28-09.

1422

1423

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witte, Ernst
Sulman, Claes
Pael, Johan
Morre, Willem
Urck, Grete van
Kanneken, Johan

samenvatting

Comparanten, als verdedigers van de goede luiden door de stad daartoe
gevraagd, hebben een schikking getroffen tussen Grete van Urck en Johan
Kanneken, met Ghese Blankers en Jan Smyt als steun voor Johan: Johan
zal Grete 11 h.p. betalen, die zij al ontvangen heeft en verder met Pasen
10½ h.p.; blijft hij in gebreke, dan moet Johan ook nog haar schade
betalen, alles volgens schepenbrief die zij daarvan heeft, gevestigd op
Johans huis. Hiermee is genoegdoening gedaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witte, Ernst
Sulman, Claes
Calcberner, Lambert
Hermansdochter, Bette

samenvatting

Comparanten, door de Raad daar toe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Lambert Calcberner en Bette Hermansdochter om de
wederzijdse aanspraken te neutraliseren afkomstig van een bedrag van ƒ40
dat Lambert van Bette eiste en ƒ6 Davidsgulden die Bette van Lambert
eiste, ook van twee koeien en een tabberd vermeld in een huwelijksbrief;
een beslissing is ook dat Lambert twee van de oudste kinderen zal houden
en Bette het jongste van de drie kinderen. Lambert zal Bette direct ƒ1
Davids gulden betalen en met St. Maarten ƒ2 Davids gulden en hiermee

DATUM:

19-09-1489

Intermediair
Idem
Idem
Idem
Comparante e. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

124

19-09-1489

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

moet alles definitief gescheiden zijn.
Aanwezig voor Lambert: Gert Joestsz en Geert Moelman en voor Bette: Jan
Kanneken en Peter Johansz.

1424

1425

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentsz, Johan
Werve, Rolof van de
Ghysbertsz, Tyman
Reynersz, Symon
Malsem, Styne van
Goesensz, Claes

DATUM:

29-09-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Bij St. Geertr. kerkhof
Rijnschipper
Wieringen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Rolof van de Werve 7½ h.p. waarvan 3 h.p.
betaald moeten worden met St. Maarten en de rest met Vastenavond
daarna; afkomstig van de aankoop van een vette os.
-Tyman Ghysbertsz is schuldig aan Symon Reynersz ƒ63 enkele Rijnse
g.g., waarvan de helft met St. Maarten betaald moet worden en de andere
helft een jaar later; akte is doorgehaald; folio 167v, dd 21-10.
-Styne van Malsem is schuldig aan Claes Goesensz 23 h.p. van 20 butken
het pond, te betalen met St. Michael; folio 167v, dd 27-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167v
Schikking

onroerend goed

Stuk land in IJsselmuiden

comparanten

Pael, Henric
Oenden, Henric van
Uterwijck, Jacob van
Broeder Peter

samenvatting

DATUM:

21-10-1489

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

1

Namens St. Bregitten )

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Jacob van Uterwijck en broeder Peter namens het
klooster inzake een rente van 4 h.p. per jaar gevestigd op een stuk land,
waar Jacob nu op woont. Er wordt besloten dat Jacob met Petrus ad
Cathedram aan het klooster zal betalen ƒ48 Rijnse g.g. van 2 pond voor de
gulden, of daarvoor een goede vesting doen van 20 penning tegen 1
penning met goede onderpanden. Mocht Jacob in gebreke blijven, dan mag
het klooster hem panden. Hiermee moet alles opgelost zijn.
Aanwezig: Andries Hanegreve, Johan Pael, Johan van Ense en Gheert van
Ingen.

125

1426

1427

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167v
Aflossing

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sweeders, Hadewich
Klinckenberch, Goesen
Symon, priester

samenvatting

Comparante verklaart dat priester Symon voor Johan Wichersz en zijn
erven en Geerit van IJsselmuden namens de erven Herman Hagens, heeft
afgelost de 15 h.p. per jaar met 300 h.p. en volle pacht zoals zij ontving uit
haar goederen, waarvan heer Symon de rechtersbrief ontvangen heeft;
Hadewich bedankt hem voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
167v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wonders, Mette
Edam, mr Johan van
Hermansz, Tyman
Lysbeth
Jacobsz, Hans
Roede, Peter
Cuper, Jacob

) klooster in Kampen

DATUM:

24-10-1489

Comparante
Momber
Tussenpersoon

DATUM:

27-10-1489

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. mr Jacob Byndop

Hoorn

samenvatting

-Comparante is schuldig aan mr Johan van Edam 30 h.p. te betalen hiervan
met St. Jan 1½ pond en met St. Maarten 1½ pond enzovoorts, tien jaar lang
totdat alles betaald is.
-Tyman Hermansz is schuldig aan de weduwe van Jacob Byndop 20 h.p. te
betalen 6 h.p. met Midvasten, 4 h.p. met St. Jan en 10 h.p. met St. Jan een
jaar later; akte is doorgehaald; folio 168, dd 11-11.
-Hans Jacobsz en Peter Roede zijn samen en elk voor allen schuldig aan
Jacob Cuper 995 h.p. afkomstig van een rijnschip dat zij gekocht hebben,
te betalen de helft met St. Jacob en de andere helft in mei daarna; folio 168,
dd 16-11.

bijzonderheden

Geen

126

1428

1429

1430

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168
Schikking

onroerend goed

Schip

comparanten

Dueren, Nanning van
Henricksz, Beernt
Huesedom, Hans
Florijsz, Aerent

DATUM:

11-11-1489

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Verkoper
Koper

samenvatting

Comparanten, door de stad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Hans Huesedom en Aerent Florijsz inzake een conflict
over een schip dat Aerent van Hans had gekocht en de ƒ200 Rijnse g.g. die
hij Hans schuldig was. Florijsz, de vader van Aerent en Henric Florijsz, zijn
broer, beloven samen als goede kooplui het schip dat nu in Holland ligt, te
houden en stellen zich daarvoor borg en zullen vóór Vastenavond het
bedrag overdragen aan de stad van Kampen t.b.v. Hans en dat geld blijft
daar liggen totdat het schip gevrijwaard is. Aerent zal intussen Hans ƒ30
Rijnse g.g. betalen die Hans inmiddels ontvangen heeft en verder iedere
maand 2½ h.p. als kostgeld totdat het geld aan de Raad is overgemaakt.
Hiermee moet alles geregeld zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168
Kostkopersplaats

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanegreve, Andries
Slewert, Geert
Ittersum, Trude van

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij via de provisoren Frederic Rijnvisch en
Lambert van den Hove, Trude van Ittersum hebben aangenomen als
kostkoopster en beloven haar levenslang te verzorgen met het recht ter
kerke te gaan waar zij wil. De executeurs van haar mans testament zullen
daarom eenmalig 42 h.p. geven aan Kerstken Johansz en Claes Sulman,
waarmee het Gasthuis en de weduwe hun zaken gescheiden hebben en
geen aanspraken op elkaar hebben.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grote, Herman

DATUM:

13-11-1489

Comparant
Comparant
Kostkoopster

) St. Geertruyden Gasthuis

20-11-1489

Comparant

127

1

Kerkmeester van )
Idem

Henrixsz, Albert

1431

1432

Erfgenaam

Schroeder

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Albert Henrixsz 40 h.p.
waarvoor Eernst Witte deels borg stond volgens een schikking; dit bedrag
is bestemd voor de voorkinderen van Alberts echtgenote, Jan Bartoltsz en
Sweder zijn broer, aan wie Albert dit schuldig was voor hun ouders
nagelaten goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kathrijne
Ghysensz, Thomas
Daemsz, Johan
Rotgersz, Arent
Flochsz, Aerent
Zwolle, Lubbert van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Thomas Ghysensz van Neerden ƒ56 enkele
Rijnse g.g. die zij zal betalen vrijdag vóór 1 mei; als zij in gebreke blijft en
Thomas daar schade door ondervindt, zal zij als een goede koopvrouw dit
vergoeden. Akte is doorgehaald.
-Johan Daemsz is schuldig aan Arent Rotgersz 5 h.p. min 1 oord te betalen
op Vastenavond; dd 24-11.
-Aerent Flochsz is schuldig aan Lubbert van Zwolle ƒ3½ Rijnse g.g. te
betalen op V astenavond; dd 26-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drente, Henrick van
Daymsz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Daymsz om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van Peter Vrese de 12 h.p. en 1 oord die deze hem
schuldig is en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

20-11-1489

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Berent Janszoen
Naarden

24-11-1489

Volmachtgever
Gevolmachtigde

128

1433

1434

1435

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

168v

DATUM:

24-11-1489

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Johansz, Aerent
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparant verklaart dat hij belooft heeft dat Seyne Igermansz, voogd over
de nagelaten kinderen van Andries Vene en Mette, die een jaarlijkse rente
uit comparants huis gekocht heeft van 3 oord h.p. van de 7 oord h.p.
volgens een schepenbrief, problemen krijgt omdat de kinderen daardoor
schade ondervinden, dat hij de kinderen schadeloos zal stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
168v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Jacob
Busch, Jacob
Petersz, Evert
Merckele, Claes van
Roeters, Ghese
Voerst, Mette van

Comparant
Voogd

DATUM:

26-11-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Schroeder
Potvaarder

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Busch 10 h.p. die na zijn dood betaald
zullen worden uit zijn na te laten goederen.
-Evert Petersz is schuldig aan Claes van Merckele ƒ14 enkele Rijnse g.g.
min 1 oord, de gulden van 2 h.p., te betalen in mei; folio 169, dd 07-11.
-Ghese Roeters is schuldig aan Mette van Voerst 11 h.p., alles bij elkaar;
folio 169, dd 31-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
168v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Johan
Vaerle, Johan van
Greve, Henric

samenvatting

Comparanten staan borg voor Henric Greve voor een bedrag van 10 h.p.
vanwege diens zuster, dat hij dat weer terug zal geven aan zijn zuster als

DATUM:

26-11-1489

Borg
Borg
Begunstigde

129

zij voor ontvangst heeft getekend.

1436

1437

1438

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Mate bij de Zwartendijk

comparanten

Betthe
Wulf, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart dat zij mr Gerryt Schynelkamp en diens vrouw Jutte
heeft overhandigd de jaarlijkse 4 h.p. tins die zij gekocht heeft van priester
Claes Coepsz, gevestigd op een mate bij de Zwartendijk, volgens
schepenbrief op naam van Betthe en met het zegel van mr Gosen van
Hattem en Ruederick van Endoven. Zij heeft verder geen recht noch
aanspraak.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moelman, Geert
Wilsem, Bartolt van

169

DATUM:

02-12-1489

Comparante
Momber

Dochter Warner vd Borch

04-12-1489

Comparant
Compagnon

De erfgenamen van ....

samenvatting

Comparant verklaart dat hij wijlen Bartolt van Wilsem en diens erfgenamen
bedankt voor de betaling van alle handel en hout die Bartolt en comparant
in hun maatschap tot voor kort met elkaar gehad hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169
Aflossing

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wilsem, jfr Glorie van
Coesfelt, Johan van
Hermansz, Reyger

samenvatting

Comparante, als collatrice van het St. Anna altaar in de OLV kerk en Johan

DATUM:

130

04-12-1489

Comparante
Comparant
Meier

1

Begijn klooster bij )
Priester
IJsselham

van Coesfelt, vicaris van hetzelfde altaar, verklaren dat zij toestaan dat
Reyger Hermansz van IJsselham een vrije afbetaling en terugkoop mag
doen van de jaarlijkse 2 mud rogge voor het St. Anna altaar op de pachtdag
met St. Maarten, volgens akte. Hij heeft dus ieder jaar het recht om af te
lossen, elk mud met ƒ25 Arnhems van 15 Deventer kromstaarten voor de
gulden, en met volle pacht, mits dit een half jaar van tevoren is
aangevraagd.
bijzonderheden

1439

1440

1

) St. Nicolaas kerkhof

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169
Verklaring

DATUM:

15-12-1489

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, hoek St. Geertruydensteeg, naast Alpher Petersz

comparanten

Wenemersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij geen documenten heeft van de 3 h.p. per jaar
gevestigd op het huis waar Peter Garbrantsz nu in woont, afkomstig van
wijlen Grete van Weteren en bestemd voor priester Claes Garbrantsz, broer
van Peter. Comparant heeft dus geen aanspraak op de tins.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swartken, Beernt
Lubbertsz, Beernt
Martensz, Lubbert
Veesssen, Aerent van
Johansz, Wolter
Jacobsz, Claes

Comparant

DATUM:

15-12-1489

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Beernt Lubbertsz 19 h.p.
-Lubbert Martensz is schuldig aan Aerent van Veessen ƒ95 van 2 h.p. voor
de gulden, afkomstig van de aankoop van 200 mud haver en 100 mud
gerst, te betalen in de tijd dat de pacht van de stad betaald moet worden;
Aerent zal het zaad leveren vóór Midvasten; akte is doorgehaald; dd 04-01.
-Wolter Johansz is schuldig aan Claes Jacobsz 11½ h.p.; verder nog 11
h.p. te betalen met St. Jacob; het eerste bedrag te betalen in mei daarna,
afkomstig van een rijnschip; dd 04-01.
NB in de kantlijn: de 11½ h.p. zijn betaald dd 15-02.

bijzonderheden

Geen

131

1441

1442

1443

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169v
Borgstelling

DATUM:

07-01-1490

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Dubbeltsz, Henric
Roethoeft, Johan Geertsz

samenvatting

Comparant belooft borg te staan voor Johan Geertsz Roethoeft ten
behoeve van Meyntken Itzensoen vanwege een rijnschip dat Johan nu
vaart en waar Enthe van Enghusen nog aanspraak op maakt. Johan
Geertsz belooft zijn borg schadeloos te stellen waarvoor het schip
onderpand is en Henric Dubbeltsz belooft het schip te vrijwaren m.u.v. de
23 pond die nog betaald moeten worden aan Enthe van Enghusen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land Kamperveen

comparanten

Oenden, Henric van
Ingen, Geert van
Moelman, Aernt
Gheye, Ruederick
Joncker, Willem
Johansz, Henric

Borg
Begunstigde

DATUM:

07-01-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Rode Heyne

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert van Ingen 31½ h.p. afkomstig van 1½
vierendeel land in Kamperveen, te betalen de zondag na Driekoningen in
1491; schuldeiser was vergezeld door zijn moeder; akte is doorgehaald.
-Aernt Moelman is schuldig aan Ruederick Gheye ƒ8 Rijnse g.g. en 1 oord;
dd 09-01.
-Willem Joncker is schuldig aan Henric Johansz 48 h.p. te betalen met St.
Maarten en nog 48 h.p. te betalen een jaar daarna, afkomstig van een
rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 19-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
169v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis

comparanten

Wycher
Hartewichsz, zr Ghese

132

08-01-1490

Comparant
Comparante

En echtg. Jutte
1
En zr Swane )

Zwolle, Belye van

1444

1445

1446

Moeder

samenvatting

Comparant, zoon van wijlen Willem van Zwolle en verdere familieleden
verklaren dat zij hun moeder bedanken voor de erfscheiding en nagelaten
goederen van hun vader; het klooster op den Oord zal echter, zo lang
Lysbeth leeft, gerechtigd zijn voor 1½ h.p. van de 4 h.p. per jaar die
gevestigd zijn op het huis dat priester Claes Vosch van Belye gekocht
heeft.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, in de Hagen

comparanten

Ottensz, Rolof
Willemsz, Otte

samenvatting

Comparant verklaart dat Otte Willemsz hem de 5 h.p. betaald heeft die hij
jaarlijks ontvangt uit diens huis, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dodensz, Agghe
Elsse

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn vrouw Elsse vrijwaart van hetgeen zij dd
december 1488 in het stadsboek als schuld aan hem had laten noteren, n.l.
ƒ100 Rijnse g.g. gevestigd op haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

) procuratrices van het klooster op den Oord, namens zr Lysbeth van
Zwolle, zuster van comparant

08-01-1490

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

19-01-1490

Comparant
Echtgenote

133

03-02-1490

1447

1448

comparanten

Caspersz, Henrick
Malssem, Gheert van

Comparant
Momber

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Schaep en Hylle,
diens echtgenote, 30 h.p. als erfenis van zijn overleden vader, waarvoor hij
hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaep, Johan
Caspersz, Henric

samenvatting

Comparanten verklaren Henric Caspersz, de zoon van Hille, schuldig te zijn
30 h.p. van de nagelaten goederen van zijn vader, op voorwaarde dat als
comparant overlijdt vóór Hille dat zij hem dan dit bedrag mag betalen.
Henrick en zijn voogd zijn hier tevreden mee.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyllemsz, Jan
Rensijnck, Wycher
Hesselsz, Henrick
Hoeve, Roloff ten
Quade, Marten die
Manke, Wyllem van
Kuinre, Volker van
Huede, Otte ther
Baltynck, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan een hele serie personen om
namens hem te procederen in de rechtsvordering tussen hem en Reyner
Trypmaker, hangende voor de Raad van Kampen en daarbij al het nodige te
doen en te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

03-02-1490

Schuldenaar
Begunstigde

DATUM:

04-02-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

134

En echtg. Hille

Schipper

1449

1450

1451

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170v
Onderpand

DATUM:

04-02-1490

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Ticheler, Claes
Melysz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn rijnschip met toebehoren dat hij nu vaart,
als onderpand stelt ten behoeve van Lubbert Melysz voor de 3 h.p. die
Lubbert jaarlijks heeft uit zijn huis in de Morrensteeg en een hof volgens
een schepenbrief; mocht het huis en de hof niet voldoende zijn als
onderpand, dan wordt het schip daarbij gevoegd. Comparant is
voornemens de 3 h.p. binnen twee jaar af te lossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Dotynckem, Johan van
Wesselssoen, Wynken
Collen, Herman van
Loysz, Hessel
Ryhaghen, Geert
Evertsz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wynken Wesselssoen ƒ15 Rijnse g.g.
afkomstig van een schip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in drie
termijnen: met St. Maarten, een jaar later in 1491 en in 1492.
-Herman van Collen heeft ontvangen van Hessel Loysz de betaling van
6000 bakstenen zoals genoteerd was in het stadsboek; dd 06-02.
-Geert Ryhaghen is schuldig aan Johan Evertsz 15½ pond min 3 butken; dd
06-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170v
Schenking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrixzs, Arent
Heymans, Griete

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn vrouw te schenken indien hij overlijdt vóór
haar, eenmalig 50 h.p. uit zijn na te laten goederen gelegen in de vrijheid

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

06-02-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-02-1490

Comparant
Echtgenote
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Zwolle

van Zwolle.

1452

1453

1454

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Geert
Blanckert, Ghyse
Wylssem, Johan van
Grutter, Lubbert de
Moersse, Johan van
Tilmansdr, Kathrijne

DATUM:

12-02-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares

Pelser
Visser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ghyse Blanckert 16 pond.
-Johan van Wylssem is schuldig aan Lubbert de Grutter 9 h.p.; dd 14-02.
-Johan van Moersse heeft ontvangen van Kathrijne Tilmansdr 13 h.p.; folio
171, dd 14-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
170v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Douwen
Wyssinck, Geert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Wyssinck om, in der minne of
gerechtelijk, van Aerent de Lukener te vorderen de ƒ45 Rijnse
koopmansgulden die deze hem schuldig is van wijn, in de tijd dat 1 enkele
Rijnse g.g. 32 stuiver waard was; Geert moet alles regelen en handelen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben.
NB in de kantlijn: hierop betaald 2 Lübeck marken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

14-02-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde
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14-02-1490

Sneek

1455

1456

comparanten

Tilmansdr, Kathrijne
Moerse, Johan van
Jacobsz, Luyken

Comparante
Momber
Momber

samenvatting

Comparante verklaart van haar broer Ghysbert Tilmansz de erfenis en
nagelaten goederen ontvangen te hebben van haar ouders, waarvoor zij
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Claesz, Melys
Rode, Peter
Johansz, Wolter
Alyt
Rotgersz, Aerent
Ense, Johan van
Woltersz, Johan

DATUM:

14-02-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Wed. Brusken v. Steenbergen

Zwager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Rode en Wolter Johansz samen 50 h.p.,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Jacob en de andere helft in
mei over een jaar in 1491, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem
gekocht heeft; akte is doorgehaald.
-De weduwe van Brusken van Steenbergen is schuldig aan Aerent
Rotgersz 6 pond min 1 oord te betalen met St. Jan; dd 14-02.
-Johan van Ense is schuldig aan zijn zwager Johan Woltersz 50 h.p. te
betalen met St. Maarten met de rente van 20 penningen tegen 1; dd 16-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171
Transport van rechten

onroerend goed

Schip

comparanten

Luykener, Floer die
Jansz, Thewes
Rijnvisch, Freric - sr
Smack, Derick inden
Sloetemaker, mr Henric
Petersz, Peter
Rijkenborch, Peter J. v.
Reynersz, Berent

samenvatting

DATUM:

14-02-1490

Comparant
Koper
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

En zoon Henrick
Schipper

Smid

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan schipper Thewes Jansz en
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diverse andere personen, waaronder zoon Henrick, elk een achtste
scheepsdeel waarvan zij het geld reeds ontvangen hebben. Zij beloven de
investeerders het schip overal te vrijwaren, waarvoor al hun goederen
onderpand zijn.

1457

1458

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

Vier morgen land geheten Tredebusthland
Zalk

comparanten

Ense, Gese van
Roederloe, Johan van
Jonghe, Bartolt
Woltersz, Johan

171

DATUM:

16-02-1490

Comparante
Momber
Momber
Begunstigde

Schoonzoon

samenvatting

Comparante verklaart dat zij na haar dood Johan Woltersz en zijn vrouw
Grete, haar dochter, haar huisraad, kleinodiën en daarbij het zilverwerk
geeft voor het bedrag van 6 h.p. per jaar dat hun als huwelijksgift beloofd
was, gevestigd op vier morgen land in Zalk. Als comparante echter in
moeilijke omstandigheden verkeert of als haar kinderen uit Kampen
weggaan, dan mag zij het land verkopen; zij zal haar schoonzoon bij leven
geen rente betalen. Bij haar overlijden zullen Johan en haar dochter bij
voorrang deze rente krijgen, aflosbaar met 20 tegen 1.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171v
Verzorgingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Johan
Ense, Gese van

samenvatting

Comparanten beloven dat zij hun (schoon)moeder Gese, zolang zij in
Kampen wonen, zullen voeden en verzorgen in het huis waar zij nu samen
in wonen.
Gedaan in aanwezigheid van Johan van Roederloe, Wolter Wulffsz, Johan
Coepsz en Bartolt Jonghe.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-02-1490

Comparant
(Schoon)moeder
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En echtg. Grete

1459

1460

1461

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Evert
Daele, Gheert then
Johansz, Johan
Baersz, IJsbrant
Andriesz, Claes
Dyrck, Rode

DATUM:

18-02-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Kremer

Sneek

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert then Dale 3 pond en 2 butkens.
-Johan Johansz is schuldig aan IJsbrant Baersz 24 h.p. te betalen in mei en
nog 24 h.p. in mei over een jaar, afkomstig van de aankoop van een
rijnschip; akte is doorgehaald; dd 18-02.
-Claes Andriesz is schuldig aan Rode Dyrck 40 h.p. te betalen met St. Jan;
dd 03-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171v
Vrijwaring

onroerend goed

Kreyerschip

comparanten

Florijsz, Henrick
Johansz, Matheus

samenvatting

Comparant belooft dat Matheus Johansz, die onlangs in Amsterdam heeft
afgesproken borg voor hem te staan ten behoeve van Bartholomeus
Jacobsz voor een bedrag van 40 Pruisische mark, door hem geheel
schadeloos gesteld zal worden, waarvoor hij als onderpand stelt zijn
achtste aandeel in het kreyerschip dat Matheus nu zelf vaart.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171v
Schadeloosstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Lubbert
Sluze, Derick op de
Rost, Peter
Jansz, Herman
Lambertsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart van Derick op de Sluze twee paarden gekocht te

DATUM:

22-02-1490

Comparant
Borg

DATUM:

27-02-1490

Comparant
Verkoper
Borg
Borg
Borg
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hebben voor 20 h.p., te betalen op OLV-dag; er zijn drie borgen die door
comparant schadeloos gesteld zullen worden, waarvoor de paarden
onderpand zijn.

1462

1463

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
171v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verwer, Cornelijs de
Ghraeff, Daem
Wilssem, Johan van
Johansz, Berent
Mathijsz, Meynart
Dijck, Geert

DATUM:

10-03-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

vd Grevenbroic
Visser
Enkhuizen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Daem Ghraeff en Gherbrich zijn kleindochter
10 h.p. te betalen half met St. Jan, half met St. Maarten.
-Johan van Wilssem is schuldig aan Berent Johansz 5 h.p. min 1 oord; dd
13-03.
-Meynart Mathijsz is schuldig aan Geert Dijck ƒ19 van 2 h.p. voor de
gulden, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te
betalen met Pasen over een jaar; akte is doorgehaald; dd 19-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Rijckensz, Salinck
Hane, Johan
Geeritsz, Johan
Rijnvisch, jfr Lysbeth
Snackert, Jorden
Kremer, Thewes

DATUM:

22-03-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Lemmer
En echtg. Alyt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Hane 20 h.p. te betalen met St. Maarten
en nog 18 h.p. met St. Maarten een jaar later, afkomstig van een rijnschip.
-Johan Geeritsz en echtgenote zijn schuldig aan jfr Lysbeth Rijnvisch 30
h.p., waarvan 10 h.p. betaald moeten worden met Pinksteren en de andere
20 h.p. met Pasen over een jaar; dd 07-04.
-Jorden Snackert is schuldig aan Thewes Kremer 10 h.p.; dd 07-04.

bijzonderheden

Geen
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1464

1465

1466

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Herman
Hanegreve, Andries
Cleysz, Jan
Hagebeke, Jutthe

DATUM:

22-03-1490

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Comparante a. zijde

1

Kerkmeester van )
Idem
Echtgenote

samenvatting

Comparanten hebben, met toestemming van de provisoren Frederic
Rijnvisch en Wolter Wulffsz, in aanwezigheid van Johan Boelmansz,
kastelein te Kuinre, Johan van den Vene en mr Gosen van Hattem, een
schikking getroffen tussen het Gasthuis en Jan Cleysz uit Ruinen en Jutthe
Hagebeke zijn echtgenote, als erfgenamen van Femme, dochter van wijlen
Alyt Lysmansz die in het Gasthuis woont en die daar goederen heeft
ingebracht die tot de nalatenschap behoren en waarvan de Raad, de
kerkmeesters en de provisoren zeggen dat het derde deel hiervan aan het
Gasthuis toekomt na het overlijden van Femme. Er is overeen gekomen dat
na het overlijden van Femme comparanten ter andere zijde zullen
ontvangen van het Gasthuis 75 h.p., betaalbaar in drie termijnen, waarvan
zij een deel reeds ontvangen hebben, verder met Pasen 1491 en 1492.
Hiermee hebben zij geen enkele aanspraak meer op het Gasthuis.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat van der Ae

comparanten

Johansz, Warner
Henrixsz, Kerstken

samenvatting

Comparant verklaart dat Kerstken Henrixsz hem de jaarlijkse 1 h.p. heeft
betaald die hij en zijn voorvader jaarlijks ontvangen uit diens huis; hij
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daymsz, Johan
Dubbeltsz, Henric
Jacobsz, Johan

) St. Geertruyden Gasthuis

172

DATUM:

13-03-1490

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

15-04-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
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Harnasmaker

Jansz, Kerstken
Huysman, Willem
Topken, Warner

1467

1468

1469

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henric Dubbeltsz 3 pond min 1 butken.
-Johan Jacobsz is schuldig aan Kerstken Jansz 4 h.p.; folio 172v, dd 16-04.
-Aan Willem Huysman 5½ h.p. te betalen met St. Jan; folio 172v, dd 16-04.
-Johan Daymsz is schuldig aan Warner Topken 30 h.p. van bierschuld;
folio 172v, dd 16-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eyberghen, Johan van
Ysselmuden, Henric van
Stalknecht, Rotgher die
Vene, Evert van den
Sluse, Dyrck op de

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henric van Ysselmuden 15 h.p. te betalen in de
week voor Pasen en nog 15 h.p. een maand na St. Jan.
-Rotgher die Stalknecht is schuldig aan Evert van den Vene 20 h.p.; dd 2004.
-Dyrck op de Sluse is schuldig aan Evert van den Vene 5½ pond; dd 26-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
172v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Lambert van der Hoevensteeg

comparanten

Jelysz, Henric
Wyssinck, Geert

samenvatting

Comparant, vader van Siwert Henricksz, verstrekt een volmacht aan Geert
Wyssinck om namens hem het huis in de Lambert van der Hoevensteeg te
verhuren, het geld te ontvangen en verder alles te doen wat nodig is, zoals
hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
172v
Schuldbekentenis

DATUM:

20-04-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

26-04-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:
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29-04-1490

Groningen

1470

1471

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Geert
Keppel, Aerent van
Johanszdr, Ghese
Huysman, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Aerent van Keppel ƒ80 Rijnse g.g.
-Ghese Johanszdochter is schuldig aan Willem Huysman ƒ10 Rijnse g.g.
die direct betaald moeten worden en nog ƒ10 Rijnse g.g. te betalen met St.
Jacob, afkomstig van een huis in de Morrensteeg dat zij van hem gekocht
heeft; zij stelt hiervoor als onderpand het huis in kwestie; akte is
doorgehaald; dd 29-04.
NB in de kantlijn: betaald ƒ10 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172v
DATUM:
Belofte schadeloosstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janszdr, Elze
Zusterklooster Tjumarrum

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

07-05-1490

Comparante
Tegenpartij

Friesland bij Harlingen
1

samenvatting

Comparante verklaart dat het zusterklooster Tjumarrum ) geen enkele last
of schade zal lijden van het kind dat zuster Griete bij Herman Evertsz,
comparantes zoon, heeft gekregen; mocht dit wel zo zijn, dan belooft zij
het klooster schadeloos te stellen; in aanwezigheid van Goeswinus
Klinckenberch en Lambert van der Hoeve.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Claesz, Henric
Vene, Evert van den
Mertensz, Lubbert
Neerden, Tonijs van
Albertsz, Johan
Willemsz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert van den Vene 3 pond en 8 butken.
-Lubbert Mertensz is schuldig aan Tonijs van Neerden 110 h.p. waarvan de
helft betaald moet worden volgens stadsregels en de andere helft in
vuurijzers of oude Kleefse stuivers, afkomstig van bezegeld Kamper laken

) Kanunnikessenklooster

DATUM:

07-05-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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dat hij van Thonijs gekocht heeft;akte is doorgehaald; folio 173, dd 18-05.
-Johan Albertsz is schuldig aan Johan Willemsz 82 h.p. afkomstig van een
rijnschip dat hij gekocht heeft, waarvan de helft betaald moet worden met
St. Maarten en de andere helft een jaar daarna; hij stelt daarvoor als
onderpand het schip met toebehoren en al zijn goederen; akte is
doorgehaald; folio 173, dd 24-05.

1472

1473

1474

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
172v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Volckersz, Berent
Jansz, Hilbrant
Sporemaker, Henrick

DATUM:

10-05-1490

Borg
Schuldenaar
Begunstigde

Groningen

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Hilbrant Jansz, die Henrick Sporemaker op
last van de rechtbank ƒ10 Arnhems heeft moeten betalen vanwege wijlen
Jan Schinckel, de broer van Henrick, zodat Hilbrant voor de ƒ10 Arnhems
niet meer zal worden aangesproken, niet hier noch buiten de stad en
hiermee zijn Henrick en Hilbrant definitief tevreden gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olst, Arent van
Lambertsz, Claes
Lambertsz, Johan
Jacobsz, Ghyse

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij een schikking hebben getroffen tussen
Roloff de Goijer en Assele inzake hun huwelijkse voorwaarden: als Roloff
eerder sterft dan Assele, dan behoudt zij levenslang uit Roloffs nagelaten
goederen 40 h.p. waar zij vrij over kan beschikken; mocht Assele sterven
vóór Roloff, dan krijgen haar erfgenamen slechts wat zij in huwelijk heeft
ingebracht. Als er kinderen zijn, dan zullen God en de kerk bepalen hoe het
gaat.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

173

DATUM:

12-05-1490

Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

Namens Roloff de Goijer
idem
1
Namens Assele )
idem

) dochter van Ghysbert Gartsz
DATUM:
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24-05-1490

comparanten

1475

1476

1477

Aerentsz, Johan
Petersz, Derick

Schuldenaar
Schuldeiser

Edam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Derick Petersz ƒ58 enkele Rijnse gulden, te
betalen in drie termijnen, n.l. met Midwinter gedurende drie jaar; hij stelt
hiervoor als onderpand het schip dat hij gekocht heeft met alle toebehoren
en verder al zijn goederen; akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: twee termijnen betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mette
Hattem, mr Goesen van
Voerst, Mette van

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van wijlen Goesen van Voerst 6 h.p. die in mindering worden
gebracht op het bedrag dat in het testament is vermeld en dat zij nog niet
heeft ontvangen.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Bode

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lasterhuusz, Gheert
Voss, Pilgrim de

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een bode is van Pilgrim de Voss en dat hij
brieven moet brengen naar Kampen bestemd voor de gebroeders Peter en
Herman Geertsz, waarin hen de genoegdoening wordt kwijtgescholden die
zij beloofd hadden te doen aan Pilgrim; hij heeft dit bevestigd aan de
burgemeester met handtasting.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

24-05-1490

Comparante
Executeur
Idem

1

Wed. Derick Goltsmith )

) van Harstenhorst

173

DATUM:

02-06-1490

Comparant
Opdrachtgever
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03-06-1490

Heerde
Drost o.d. Rosendal

1478

1479

onroerend goed

Huis

comparanten

Johansz, Symon
Dircksz, Siwert
Claesz, Symon

Comparant
Comparant
Comparant

Sneek
Sneek

samenvatting

-Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Claes Thymansz het
volgende: Siwert 59 Stichtse butken en Symon 25 butken afkomstig van
het huis van hun kinderen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van
vrijwaring.
-Symon Claesz heeft van Claes Thymans ontvangen 4 h.p. min 2 butken,
afkomstig van de huur die hij van hem zou ontvangen; bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173v
Aflossing

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Zwanepoort, tussen Albert van Thiensteeg en de poort

comparanten

Gerrytsz, Lubbert
Femme

samenvatting

Comparanten verklaren dat de weduwe van Aerent Schroeder de tins heeft
afgelost die zij jaarlijks betaalde uit haar hof; zij bedanken haar voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Albertsz, Johan
Rijnvisch, Egbert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Egbert Rijnvisch ƒ73 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen de helft met Pinksteren 1491 en de andere helft
met Pinksteren een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip dat hij van
hem gekocht heeft. Hij stelt als onderpand het schip met alle toebehoren
totdat alles betaald is en zo nodig al zijn goederen.
NB in de kantlijn: door Johan Willemsz betaald namens schuldenaar ƒ29
g.g.; betaald ƒ8 g.g.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

07-06-1490

Comparant
Schuldenares

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
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En echtg. Lamme
Wed. Aerent Schroeder

08-06-1490

Rijnschipper

1480

1481

1482

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173v
Schuldbekentenis

DATUM:

08-06-1490

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentsz, Johan
Ghysbertsz, Thyman
Coepsz, Jacob
Voerne, Johan
Wolt, Berent
Engbertsz, Wyllem
Claesz, Jacob

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thyman Ghysbertsz 35 h.p. te betalen met St.
Maarten; akte is doorgehaald.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Johan Voerne 12 h.p. te betalen met St.
Jacob; dd 14-06.
-Berent Wolt en Wyllem Engbertsz zijn schuldig aan Jacob Claesz 75 h.p. te
betalen op twee achtereenvolgende Pasen; dd 14-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
173v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Wessels, Alyt
Henricksz, Ygerman
Ghysensz, Evert
Reyersz, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Rijnschipper

14-06-1490

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Veenstraat
Rijnschipper
Opt Oegh

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Ygerman Henricksz wegens bier 34 h.p. min 1
oord en nog drie kwarten bier. Haar man Lambert zal dit alleen betalen
buiten haar erfgenamen. Schipper Lambert heeft zijn rijnschip met
toebehoren waar de erfgenamen geen recht op hebben; wat hij schuldig is
aan het schip, zal hij zelf betalen.
-Evert Ghysensz is schuldig aan Johan Reyersz ƒ10 enkele gulden te
betalen met Pasen in Kampen; folio 174, dd 20-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174
Transport van rechten

147

DATUM:

20-06-1490

1483

1484

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Grete
Sulman, Claes
Morre, Willem
Alertsz, Dode

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Dode Alertsz de maatschap,
nagelaten goederen en schulden die haar zoon Johan Sachteleven,
overleden in Riga, daar in Lijfland heeft achtergelaten. Zij bedankt Dode
voor de goede betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goessenssoen, Arent
Wyssinck, Gheert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gheert Wyssinck om namens hem
op te treden in de rechtsvordering die Gheert van Heerde tegen hem,
comparant, heeft aangespannen vanwege de voogdij over een kind
waarvan hij, Arent, de oom is en daarbij al het nodige te doen, zoals
comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Geerloich Claesz en St. Cunera Memorie

comparanten

Schayck, mr Eernst v.
St. Geertruyden Gasthuis

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij het St. Geertruyden Gasthuis jaarlijks 13½
kromstaarten en 1 oord zullen betalen van de rente die het Gasthuis
jaarlijks heeft uit hun woonhuis, dat zij van de memoriemeester getinst
hebben volgens Schepenbrief. De Memoriemeesters van St. Cunera zullen
dus niet gemaand worden voor de jaarlijkse 13½ kromstaarten en 1 oord.
Verder melden Rijckman Jacobsz en Luyken Tymansz als memoriemeester
dat comparant heeft afgelost 3 pond per jaar van de 12½ h.p. die zij
jaarlijks uit zijn huis ontvangen, dus ook het tinsgeld hoeft niet meer
betaald te worden; er blijven 4½ h.p. jaarlijks rente staan.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Momber
Koper

DATUM:

148

Wed. Claes Sachteleven

20-06-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Deventer

07-07-1490

Comparant
Begunstigde

Echtg. Grete - maler

1485

1486

1487

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-07-1490

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wylssem, Johan van
Petersz, Alpher

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Alpher Petersz 46½ h.p. van huishuur en
hiervoor stelt hij als onderpand 4 bedden met toebehoren, 1 hooiberg, 2
schuren en het gewas van de haver, dat nu in de uiterwaarde staat op
Stuyvesant bij Wilsum; verder alle huisraad en kleinodiën die in zijn huis
staan totdat de schuld betaald is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Claes
Zijl, mr Derick then
Bussche, Abel then
Crusen, Griete
Luykensz, Johan
Dorbers, Katherine

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Derick then Zijl ƒ9 Rijnse g.g.
-Abel then Bussche heeft ontvagen van Griete Crusen vanwege de
erfgenamen van Maes Crusen, de 100 h.p. die zij beloofd had te betalen; dd
19-07.
-Johan Luykensz is schuldig aan Katherine Dorbers 74 h.p., waarvan de
helft betaald moet worden met Pasen en de andere helft met Pasen een jaar
daarna; akte is doorgehaald; dd 19-07.
NB in de kantlijn: Ghysbert Geertsz, Albert Woltersz, Mette Drebers,
weduwe van Albert Ulfers, hebben Katherine de som betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Visser

16-07-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiseres

149

19-07-1490

Kampen, Nieuwstraat

1488

1489

comparanten

Heymansz, Jacob
Smit, Johan

Comparant
Schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Smit 70 h.p.
afkomstig van de overwaarde van diens huis; hij bedankt hem met belofte
van vrijwaring, met name van het huis dat Geert van Groningen, de
metselaar, van comparant gekocht heeft en doorverkocht aan Johan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Claes
Scheer, Gosen van der
Lubbertsz, Boele
Ghysbertsz, Tyman
Geertsz, Berent
Verwer, Mense

DATUM:

16-07-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Drijver

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gosen van der Scheer ƒ23 Rijnse g.g. min 1
oord te betalen met g.g. van 12 vuurijzers voor de gulden, met St. Maarten;
akte is doorgehaald.
-Boele Lubbertsz is schuldig aan Tyman Ghysbertsz ƒ12 enkele Rijnse
gulden van 20 stuiver voor de gulden; akte is doorgehaald; dd 25-07.
-Berent Geertsz is schuldig aan Mense Verwer 8 h.p. en 1 oord; folio 175,
dd 06-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
174v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wijltynck, Tyman
Wiltinck, Andries

DATUM:

25-07-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Priester

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Andries om namens hem,
in der minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden en renten te vorderen
binnen en buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen zoals comparant
zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

150

1490

1491

1492

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175
Schuldbekentenis

DATUM:

27-07-1490

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Johansz, Evert
Martensz, Claes
Frankensz, Henrick
Sasse, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Martensz 90 h.p. te betalen in twee
termijnen, de helft in mei en de andere helft een jaar daarna, afkomstig van
een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft met alle toebehoren.
-Henrick Franckensz is schuldig aan Henrick Sasse ƒ31 Rijnse g.g. van 2
pond voor de gulden, te betalen met St. Maarten en nog ƒ31 Rijnse g.g. te
betalen een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij
van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald.; dd 06-08.
(akte is tweemaal geschreven)

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gheertsz, Leffer
Rinchouwer, Johan

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Rinchouwer de
nagelaten goederen en erfenis die zijn overleden vrouw Geertruyt en hijzelf
aangestorven zijn van wijlen Johan Rinchouwers eerste vrouw, waarvoor
hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnsschip

comparanten

Conghe, Gerryt
Eckelboem, Johan then
Albertsz, Oetgher
Tymansz, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Urk

18-08-1490

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

151

06-09-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer
Urk

Grebber, Jacob
Gisensz, Evert

1493

1494

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan then Eckelboem en echtgenote ƒ31
enkele Rijnse g.g., te betalen in Deventer of in Kampen met de juiste valuta
met Midwinter, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft;
akte is doorgehaald.
-Oetgher Albertsz is schuldig aan Johan Tymansz ƒ60 g.g. van 2 h.p. voor
de gulden, waarvan de helft te betalen in mei en de andere helft met de St.
Levien markt, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij van hem
gekocht heeft; akte is doorgehaald; folio 175v, dd 18-10.
-Jacob Grebber is schuldig aan Evert Gisensz 5 pond en 1 oord; folio 175v,
dd 04-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Heymansz, Jacob
Melysz, Lubbert
Meester Ghysbert

DATUM:

23-09-1490

Weduwnaar
Borg
Borg

Vader
Broer comparant

samenvatting

Comparant verklaart dat hij schuldig is aan zijn twee zoons, Peter en
Mychiel Jacobsz, elk ƒ100 enkele g.g. als hun moeders erfdeel die hij zal
uitbetalen binnen twee jaar, waarvoor borgen zijn aangesteld.
NB in de kantlijn: dd 13-06-1513 heeft Mychiel Jacobsz zijn tante Geertruyt
Rade bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Remmeltsz, Volcker
Remmeltsdr, Yde
Lijnslager, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan priester Johan Lijnslager om
namens hen, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en nagelaten goederen
te vorderen van hun broer wijlen Meynert Remmeltsz in de Hagen volgens
documenten en van Geertruyt, de weduwe van Meynert, de goederen te
aanvaarden en verder al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-10-1490

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

152

Broer - Franeker
Zuster
Priester

1495

1496

1497

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175v
Verklaring

DATUM:

23-10-1490

onroerend goed

12 akkers land - Kamperveen

comparanten

Wilssem, Arent van

samenvatting

Comparant verklaart dat de helft van het land dat hij heeft, n.l. 12 akkers
land, waarvan Andries Hanegreve de andere helft bezit, met alle
toebehoren, eigendom is van het H. Geest Gasthuis in Kampen, zodat
niemand enige aanspraak daarop kan maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
175v
Aflossing

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Myllynghen, Derick v.
Boyst, Henrick van

Comparant

DATUM:

04-11-1490

Comparant
Tussenpersoon

Priester

samenvatting

Comparant verklaart dat wijlen Henrick van Boist voor hem 7 mud rogge
met de bijbehorende documenten betaald heeft en dat hij nu vóór Martini
over twee jaar weer wil aflossen ten behoeve van het klooster ten Bussche
in Zwolle zonder enige kosten voor het klooster maar met volle pacht, op
voorwaarde dat de testateurs van Henrick of het klooster hem de brief van
9 h.p. die hij heden aan de testateurs, priester Johan van Runen en Derick
van Boist, als onderpand heeft gegeven, weer overdragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
176
Aflossing

onroerend goed

Mate buiten de Geertspoort van de Ae

comparanten

Henrixsz, Gosen
Claesz, Gherloich

samenvatting

Comparant, kleermaker, verklaart dat Gherloich Claesz de jaarlijkse tins
van 6 h.p. afgelost heeft gevestigd op een mate buiten de Geertspoort van
der Ae volgens schepenbrief dd 1482; zij bedanken voor de betaling met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparant
Schuldenaar

153

06-11-1490

En echtg. Aefke

1498

1499

1500

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
176
Vordering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorbersz, Mette
Albertsz, Johan

DATUM:

06-11-1490

Comparante
Tussenpersoon

Rijnschipper

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Johan Albertsz 5 h.p.
vanwege Zwane Goyke; zij machtigt Johan om dat geld nu weer van
Zwane te vorderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
176
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berntsz, Henrick
Peters, Mette
Jacobsz, Johan
Johansz, Evert
Schult, Claes
Werve, Roloff vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Mette Peters 12 h.p. te betalen in mei.
-Johan Jacobsz, zwager van Johan Vleisch, is schuldig aan Evert Johansz
58 h.p. te betalen in mei en verder nog 58 h.p. te betalen een jaar daarna,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; akte is
doorgehaald; dd 17-11.
-Claes Schult is schuldig aan Roloff van der Werve 8 h.p. te betalen met
Midvasten; dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
176
Schikking

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, naast Roloff vd Werve en de hof van Lubbert Petersz

comparanten

Hove, Wolbert then
Woltersz, Henric
Hardenberge, Johan vd
Grote, Herman
Schroer, Jacob
Frerixsz, Lubbert

DATUM:

15-11-1490

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

154

Kamperveen

22-11-1490

Comparant e. zijde
Idem
Idem
Comparant a. zijde
Idem
Idem

Voor Johan Aerentsz
idem
Idem
1
Voor Tyman (v) )
idem
idem

1501

1502

samenvatting

Comparanten, daartoe verzocht door vrienden en familie, hebben geschikt
in het conflict over de huwelijks giften tussen Johan Aerentsz en Tyman.
Er wordt afgesproken dat Jacob Busch zijn dochter Tyman als
huwelijksgift 80 h.p. zal geven, waarvan 50 h.p. met Vastenavond betaald
zullen worden en de rest over een jaar; verder zal hij haar geven de
overwaarde van een huis met een jaarlijkse uitgang van 3 pond min 1 oord,
verder een goed bed met toebehoren en een bedstede, een kastje en een
kist, waarmee beide parijen tevreden zijn.
Johan zal inbrengen al zijn goederen en geld en een vat hennep; als Tyman
de langstlevende is, zal zij met haar broers/zusters gelijk opdelen in de
nagelaten goederen van hun ouders.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
176v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eybergen, Johan van
Willemsz, Lambert
Roethoeft, Johan Geertsz
Blankert, Gise
Ottensz, Geert
Mugge, Aerent

) dochter van Jacob Busch

DATUM:

27-11-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Oosterwolde

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lambert Willemsz 13½ h.p. en 1 butken en nog
14 butken, te betalen de helft met Midwinter en de rest in de hoogtijd.
-Johan Geertsz Roethoeft is schuldig aan Gise Blankert ƒ7 enkele Rijnse
g.g.; dd 02-12.
-Geert Ottensz is schuldig aan Aerent Mugge 5 pond min 3 butken; dd 0712.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
176v
Afrekening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Gerryt

samenvatting

Comparant, gemachtigd door de stad Leiden, is in Kampen om met alle
burgers die rente hebben van de stad Leiden een deal te sluiten; hij is met
hen overeen gekomen dat diegenen die recht hebben op een bedrag gelijk
aan 3 pond groot een zwart Leids laken ontvangen met zegel, degenen die
recht hebben op een bedrag van 6 pond groot ontvangen een zwart en een
rood laken en diegenen die recht hebben op 9 pond groot ontvangen een
zwart, een rood, een groen en een paars bezegeld Leids laken; bij meer of
minder rechten wordt de hoeveelheid aangepast. Alle personen die iets

DATUM:

29-11-1490

Gevolmachtigde

155

Kuiper

tekortr gekomen zijn, zullen worden uitbetaald in Hollandse valuta.
Comparant zal dit regelen en betalen met Midvasten; hiermee is de stad
Leiden vrij van alle aanspraken.

1503

1504

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
176v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Johan then
Hoff, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick Hoff 4 h.p.
waarvoor hij voor hem zal maken een afscheiding en een zoldertje in een
woning te Vollenhove en het Boenken en als dat allemaal in orde is zal hij
hem 1 h.p. schenken en alle andere rekeningen van timmerwerk in
Vollenhove zijn hiermee voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
177
Schikking

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Dueren, Nanning van
Maes, Heyman
Blankert, Gise
Smit, Johan
Vene, Evert van den
Alphersz, mr Evert

04-12-1490

Comparant
Opdrachtgever

DATUM:

07-12-1490

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

Voor Johan Cock
idem
Voor Alpher Petersz
idem

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Johan Cock en Alpher Petersz in het conflict over hun
beider woonhuis. Er is besloten dat Alpher direct een goot zal laten maken
langs zijn hof zodat Johan op zijn erf geen last ondervindt en het water
afgevoerd zal worden naar de Nieuwstraat; verder zal Alpher de hooiberg
vrij van de muur plaatsen, de ankers uitnemen zodat het erf van Johan
geen schade heeft; hij zal een gootje laten maken boven het dak van Johan
en onder zijn eigen pannendak omdat Johan zijn water niet kan afvoeren.
Johan zal Alpher de ƒ9 betalen zoals de de Raad heeft beslist. Alpher zal
de goten van Johan niet meer gebruiken en Johan zal de rookafvoer die uit
de gevel steekt op Alphers erf, laten dichtmaken. Hiermee moeten de
problemen zijn opgelost.

bijzonderheden

Geen

156

1505

1506

1507

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
177
Nalatenschap

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Biervliet, Daniel van
Reyghart, Jan Thomasz

09-12-1490

Overledene
Erfgenaam

Biervliet

samenvatting

Daniel van Biervliet is overleden in Kampen dd 21-09-1490 en zijn
erfgenaam, Jan Reyghart is met machtiging van de stad Biervliet hier
gekomen om zijn nalatenschap en goederen te ontvangen; men heeft alle
onkosten van de ziekte en begrafenis van Daniel met hem afgerekend; Jan
Reyghart ontvangt verder in aanwezigheid van de Raad: 4 engelot, een ½
reaal van ƒ6, 4 gouden kronen, 2 Hollandse rijders, 1 Hongaarse gulden, 7
Davids gulden, 2 Johannes schilden, 1 Wilhelmus schild, 1 saluit, samen:
ƒ34½ g.g. en een stuk was van ongeveer 10 pond. Jan Reyghart wordt
verzocht documenten uit Biervliet te tonen om te bewijzen dat hij de naaste
erfgenaam is en er geen aanspraken komen van Biervliet, waarvoor de
Raad borg wil staan.
De certificatie uit Biervliet wordt aangeleverd door schipper Henrick
Wernersz zodat de Raad van de borgtocht is bevrijd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Remmeltsz, Scheld
Blankert, Gise

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gise Blankert om namens hem, in
der minne of gerechtelijk, van Geert van Westrenen uit Amersfoort te
vorderen de ƒ44 Rijnse g.g. die deze hem schuldig is van gerst die Scheld
hem met St. Jan geleverd heeft en daarbij al het nodige te doen, zoals
comparant zelf gedaan zou hebben.
N.B. in aanwezigheid van Alpher Alertsz en Jan Claesz

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
177v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Johan
Jacobsz, Willem

samenvatting

Comparanten, mede namens hun broers Peter en Evert Jacobsz en hun

177v

DATUM:

09-12-1490

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Comparant
Comparant

157

Wieringen

09-12-1490

1

Broers uit Kuinre en )

zusters Drewer en Niese Jacobsz, verklaren dat zij middels een
vriendschappelijke schikking de nalatenschap gescheiden hebben van hun
overleden zuster Lysebeth Jacobsz, de vrouw van Willem. Zij hebben
ontvangen 9 h.p. waarvoor zij hem bedanken en verklaren geen
aanspraken meer te hebben.
Aanwezig waren de wijnkooplieden: Wicher Resinck, Lubbert Bast, Johan
Hane, Roloff Jansz, Hugo Claesz en anderen.

1508

1509

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
177v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schulte, Claes
Werve, Roloff van der
Claesz, Melys
Claesz, Garbrant

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Roloff van der Werve 6 Rodolphus postulaats
gulden en 3 h.p. te betalen met Midvasten.
-Melys Claesz is schuldig aan Garbrant Claesz ƒ16 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen de helft met Pasen en de andere helft met St.
Jan; folio 178, dd 18-12.
-Claes Schulte is schuldig aan Roloff van der Werve 3 gouden Rodolphus
postulaats gulden en 1 Philips schild te betalen met Vastenavond; folio
178, dd 18-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
177v
Schikking

onroerend goed

Mate buiten de Geertszpoort van der Ae
Kampen, Horstweg

comparanten

Roederloe, Johan van
Coepsz, Johan
Wichersz, Zwane
Gerrytsz, Sibrant

samenvatting

) Stellingerwerf

DATUM:

09-12-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

17-12-1490

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Comparant a. zijde

Timmerman

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Zwane Wichersz en Sibrants Gerrytsz
inzake zekere tins die de kinderen van Holtzende jaarlijks ontvangen uit
een mate buiten de Geertszpoort van der Ae, welke mate door Sibrant
gekocht is van het St. Bregitten klooster met de verplichting de tins
jaarlijks te betalen evenals die van de molen die Sibrant erop zal plaatsen.
Zwane zal erfelijk ontslagen zijn van de tins uit de molen en de hofstede en
zal aan Sibrant betalen met Pasen 2½ pond en nog 2½ pond met St. Jacob.
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1510

1511

1512

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tongeren, Johan van
Gasthuys, H. Geest

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan het H. Geesten Gasthuys 84 h.p.
die hij zal betalen binnen 4 jaar na de dood van zijn neef Bartolt van
Tongeren, provenier in het Gasthuis, met 21 h.p. per jaar; blijft hij in
gebreke, dan mogen de kerkmeesters hem of zijn erfgenamen voor dit
bedrag panden en de eventuele schade van het Gasthuis op hem verhalen.
In aanwezigheid van de kerkmeester Gosen Dircksz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Lubbert
Neerden, Thoenys van
Johansdr, Lysbet
Oesel, Beerthe van
Albertsz, Johan
Jansz, Wolter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thoenys van Neerden 134 h.p. waarvan een
kwart betaald moet worden in gouden Hollandse valuta.
-Lysbet Johansdochter is schuldig aan Beerthe van Oesel 2 pond te
betalen 1 pond met St. Jan en 1 pond een jaar later; dd 13-01.
-Johan Albertsz is schuldig aan Wolter Jansz 15 h.p. te betalen met St.
Maarten; dd 17-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

26-12-1490

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

159

Wijhe
Kampen

31-12-1490

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

17-01-1491

comparanten

1513

1514

Woltersz, Johan
Enss, Grete van
Ense, Johan van

Comparant
Echtgenote
Erfgenaam

Zoon Grete

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Johan van Ense een
bedrag van 100 h.p., afkomstig van de nagelaten goederen van hun
(schoon)vader; zij bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wenemersz, Johan
Crumme, Jan
Dircksz, Johan
Coeps, Alyt
Jansz, Dyrck
Wonder, Henric

DATUM:

17-01-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Lent
Genemuiden
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Crumme ƒ2 Davids min 10 stuiver en
verder 1 ijzeren hoed (helm), 1 kreeft (harnas) en 1 (wapen)rok afkomstig
van Henrick Stockman uit Zwolle.
-Johan Dircksz is schuldig aan Alyt Coeps ƒ9 enkele Rijnse gulden en ƒ1
Rodolphus postulaats g.g., te betalen met Vastenavond; dd 29-01.
-Dyrck Jansz is schuldig aan Henric Wonder ƒ70 enkele Rijnse g.g. te
betalen de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar daarna,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; folio 179, dd 0902.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Erf in Blankenham

comparanten

Molre, Claes
Hove, Lambert van den

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lambert van den Hove een
rente van een kwart vat pachtboter per jaar gevestigd op zijn erf in
Blankenham, waarvan akte en stelt hiervoor als onderpand al zijn koeien
en beesten; hij bedankt voor de betaling; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen
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DATUM:

26-01-1491

Comparant
Koper

Blankenham

1515

1516

1517

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
178v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Borchart
Dircksz, Gosen

samenvatting

Comparanten verklaren met toestemming van de Raad, dat zij met Pasen
1492 van de goederen van het Gasthuys zullen betalen aan Claes Sulman
en Cleys van Urck een bedrag van 100 h.p. afkomstig van een tiende op
Kamperveen, die Jan Sulman aan het Gasthuis heeft overgedragen via een
Schepenbrief wegens een boete.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hatthem, mr Gosen van
Dueren, Nanning van
Jansz, Goert
Henrixsz, Johan

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een conflict
opgelost tussen Goert Jansz en Johan Henrixsz inzake de waterafvoer van
hun beider huizen in de Hagen. Goert Jansz zal het dak van zijn huis
inkorten en afvoergoten aanleggen, zodat hij niet afwatert op het erf van
Johan; deze zal zijn goten ook zo leiden dat het erf van Goert niet
gehinderd wordt. Als compensatie voor de overlast zal Goert Johan drie
mud rogge geven en hiermee moet alles opgelost zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pael, Henrick
Klenckenberch, Goesen
Henrixsz, Lambert
Coeverden, Reynolt van

samenvatting

DATUM:

29-01-1491

Kerkmeester
Kerkmeester

DATUM:

H. Geest Gasthuys
idem

29-01-1491

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

04-02-1491

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Drager J.v. Coeverden

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een conflict
opgelost tussen Lambert Henrixsz en Reynolt van Coeverden afkomstig
van wijlen Alyt Geertszdochter, de vrouw van Lambert, die Jan van

161

Coeverdens drager was, zodat Lambert hem ƒ2 Rodolphus postulaats
gulden heeft gegeven en zijn knecht een ½ h.p.; en Jan heeft daarna
beloofd dat niemand van Lambert iets zal vorderen vanwege zijn overleden
vrouw.

1518

1519

1520

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179
Transport van rechten

onroerend goed

Molen

comparanten

Luykensz, Henric
Ottensz, Roloff
Aerentsz, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren dat Aerent Stevensz, molenaar, het deel van de
molen en hooiberg dat zij hem verkocht hebben met Pasen zal aanvaarden,
ongeacht wat er met de molen gebeurt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Jansz, Henrick
Sasse, Henrick
Salm, Peter
Evertsz, Johan

DATUM:

09-02-1491

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

En echtg. Fije
Kinderen v. Goert Mulre
idem

09-02-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Roede Heyne

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Sasse ƒ45 g.g. van 2 h.p. voor de
gulden, vanwege een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen
met St. Maarten; akte is doorgehaald.
-Peter Salm is schuldig aan Johan Evertsz ƒ62 Rijnse g.g. van 2 h.p. voor
de gulden, te betalen de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar
daarna, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij van hem
gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 09-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179v
Volmacht

DATUM:

162

09-02-1491

1521

1522

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Wyllem
Jansdr, Elze

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant geeft een volmacht aan zijn vrouw Elze om namens hem te
vorderen van broeder Otto Henrixsz de 49 h.p. die deze hem schuldig is
vanwege een schikking; mocht Wyllem sterven vóór haar, dan kan zij dit
bedrag behouden om ermee te doen wat zij wil.
Schikking.
Op 16-08-1490 hebben Wolter then Hoeve en Jacob Mant namens broeder Otto
Henrixsz en Gheert Hoyer en Jan Daemsz namens Willem Petersz een
schikking getroffen, waarbij besloten is dat broeder Otto zal betalen aan Willem
49 h.p., het bed met toebehoren waar Willem op zal slapen en een stoel met een
kussen. Hiermee moet alles verdeeld zijn van de nagelaten goederen van
Reynken Bolle, de moeder van Otto, waar Willem ook toe gerechtigd is. Broeder
Otto zal het huis, erf en andere goederen ontvangen om daar vrij over te
beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
179v
Afspraken

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Hermansz, Derick
Hoyer, Lambert

samenvatting

Comparant heeft Derick een huis verkocht waar hij zelf achter woont, zoals
vermeld in een Schepenakte en stelt verder als eis dat Lambert noch zijn
erfgenamen op het plaatsje hoog getimmerte maakt en het secreet dat zij
beiden gebruiken, voor de helft onderhoudt en betaalt.
Deze eisen staan niet in de Schepenakte.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Erfdelen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malssem, Geert van

samenvatting

Comparant heeft de kinderen van wijlen Geert Wichersz als erfdeel zeker
huis en goederen toegewezen, zoals vermeld in het boek der Oplatingen,
anno 1491.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

17-02-1491

Comparant
Koper

179v

DATUM:

17-02-1491

Comparant
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1523

1524

1525

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Dubbeltsz, Henrick
Jacobsz, Henrick
Jansz, Evert
Claesz, Garbrant
Henrixsz, Johan
Claesz, Arent

DATUM:

ongedateerd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Urk
Luttijke
Rijnschipper
Muiden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Jacobsz 70 h.p. te betalen met St.
Maarten en nog 60 h.p. een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip; akte
is doorgehaald.
-Evert Jansz is schuldig aan Garbrant Claesz ƒ90 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten en
de andere helft in 1492, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem
gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 06-03.
-Johan Henrixsz is schuldig aan Arent Claesz 56 h.p. afkomstig van de
aankoop van een rijnschip, te betalen et St. Maarten van dit jaar; akte is
doorgehaald; dd 06-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180
Borgstelling

onroerend goed

Huis

comparanten

Cruse, Claes
Vecht, Jan van der
Cruse, Tyman

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Comparant
Schout

Kuinre - en echtg.

samenvatting

Comparanten beloven er borg voor te staan dat Tyman Cruse en diens
echtgenote, zodra zij hier komen, zullen instemmen met de aankoop van
het huis door mr Gheert Clockgieter en de overdracht ervan volgens
Schepenbrief en dat niemand daar aanspraken op zal maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180
DATUM:
Verklaring van ontvangst

164

23-02-1491

1526

1527

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenborch, Johan
Schepeler, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Gheert Schepeler 100 h.p.
van het bedrag dat zij beiden zijn overeengekomen en bedankt voor de
betaling; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Enss, Johan van
Hengelen, Geert van
Coppensz, Geert
Busch, Jacob
Campen, Johan van
Johansz, Goert

Comparant
Comparant a. zijde

DATUM:

06-03-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Tichelaar

Amersfoort

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert van Hengelen 4½ h.p.
-Geert Coppensz is schuldig aan Jacob Busch 26.500 stenen en Jacob is
schuldig aan Geert 10 h.p., zoals Henric van Vilsteren zegt; verder is Geert
nog schuldig aan Jacob 10 h.p.; dd 06-03.
-Johan van Campen is schuldig aan Goert Johansz ƒ28 te betalen met St.
Maarten en nog ƒ26½ met St. Jan, te betalen in koopmansgulden,
afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft;
er zijn borgen aangesteld; akte is doorgehaald; folio 180v, dd 18-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Coep
Schilder, Walys
Claesz, Aerent
Starcke, Aerent

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Walys Schilder, Aerent
Claesz en Aerent Starcke 30 h.p. ten behoeve van Berent, de zoon van
wijlen Geert van Randen; zij zullen het kind onderhouden, kleden en
voeden tot zijn meerderjarigheid, maar als het kind voor die tijd sterft en
geen wettige nakomelingen heeft, dan zullen zij het geld houden; als het
kind volwassen is zullen zij het kind uitbetalen zonder rente, met

14-03-1491

Comparanten
Voogd
Voogd
Voogd
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En echtg. Mette - Hasselt

goedvinden van de voogden.

1528

1529

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180v
Kwijtschelding

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Peter
Alyt

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij onderling al hun rechtszaken over een
schepenbrief en wat daarbij hoort hebben afgerond zodat zij wederzijds
geen aanspraken meer op elkaar hebben, waarbij Nanningh van Dueren en
Frederic Rijnvisch optraden namens de Raad, Ghise Blanckert en Jan
Heynensz namens Peter en Peter Geertsz en Jan Henrixsz namens Alyt.
Comparant zal de schepenbrief zenden naar Luyken Ticheler, waar Johan
Heynensz borg voor staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
180v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gertruyt
Vrije, Johan de

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan de Vrije en echtgenote
ƒ36 Rijnse gulden van 2 last rogge, van de vier last die haar man Evert van
Johan gekocht had, zoals geregistreerd is, te betalen binnen zes jaar ieder
jaar met twee termijnen, m.i.v. de St. Leviens markt en verder met Pasen,
telkens met ƒ3 Rijnse gulden. Comparante stelt hiervoor als onderpand de
overwaarde van haar woonhuis en verder de huisraad: te weten 3
bedsteden, 1 kist, 1 bankje, 1 kastje, 1 zoutkastje, 1 mand en 1 kast voor
vaatwerk, 2 bedden, 14 beddelakens, 10 oorkussens, 12 stoelkussens, 15
brede tinnen schotels, 15 wijnkannen, 1 bekken, 17 groentenschotels, 1
bureau. Comparante is gevrijwaard voor 2 last, daarvoor is haar man
aansprakelijk.
NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ9 Rijnse gulden van drie termijnen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

18-03-1491

Comparant
Comparante

DATUM:

18-03-1491

Schuldenares
Schuldeiser

166

Edam
Echtg. Luyken Ticheler

Echtg. Evert van Essen
En echtgenote

1530

1531

1532

1533

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Betaling

180v

DATUM:

18-03-1491

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, op den Oirt

comparanten

Petersz, Aerent
Joestsz, Claes

samenvatting

Comparanten verklaren dat Claes Joestsz heeft afgelost de jaarlijkse 3 h.p.
oord tins die zij ontvangen uit zijn huis, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lambertsz, Lambert
Backer, Egbert

Comparant
Schuldenaar

En echtg. Lysken

20-03-1491

Comparant
Schuldenaar

Zwager - en Alyt

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn zwager Egbert Backer
en diens vrouw Alyt, zijn zuster, zijn kindsdeel en nagelaten goederen van
zijn vader Lambert Backer; hij bedankt hen met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Gheert then
Hoeve, Wolbert then

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn vader Wolbert then
Hoeve, 200 h.p. afkomstig van de erfenis van zijn moeder, waarvoor hij
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181
Schuldbekentenis

21-03-1491

Comparant
Vader

DATUM:

167

21-03-1491

1534

1535

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Arent
Hoyer, Albert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Albert Hoyer 20 h.p. waarvan de helft betaald
moet worden met Midzomer en de andere helft met Pasen daarna,
afkomstig van de aankoop van een molensteen, die comparant tevens als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
181
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Coepsz, Johan - jr
Coepsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vrouw en hij van zijn vader alles ontvangen
hebben wat hen bij hun huwelijk beloofd is, volgens de akte; verder heeft
hij ontvangen de erfenis en nagelaten goederen van zijn moeder, Niese
Schottelers, waarvoor hij zijn vader bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
181
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf geheten de Moeriaen - en één Bovenpoorte
Kampen, Oudestraat

comparanten

Claesz, Peter
Pael, Henric - jr
Slewert, Geert
Igermansz, Seyne

Schuldenaar
Schuldeiser

Molenaar

28-03-1491

Comparant
Vader

DATUM:

En echtg. Femme

28-03-1491

Comparant
Koper
Borg
Voogd

Oom
Van Claes

samenvatting

Comparant verklaart dat hij verkocht heeft aan Henric Pael de Jonge een
rente van 10 h.p. per jaar gevestigd op een derde deel van het huis de
Moeriaen en op een ander huis Boven de Poort, volgens Schepenbrief; het
derde deel hebben Claes Petersz, zijn minderjarige broer en hij ontvangen
van hun ouders en als Claes meerderjarig is geworden, zal comparant hem
zijn deel uitkeren. Hiervoor staat Peters oom, Geert Slewert, borg en dit is
met toestemming van Claes’ voogd.

bijzonderheden

Geen

168

1536

1537

1538

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twylle, Reyner van
Puust, Gheert
Dirxsz, Cornelijs
Willemsz, Jan
Essen, Henrick van
Voirne, Henrick

DATUM:

30-03-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Comparant
Comparant a. zijde

Schipper
Texel

samenvatting

-Comparant is schuldig aan schipper Gheert Puust ƒ49 courant van 12
vuurijzers of 10 gryffoenen voor de gulden, te betalen met St. Maarten,
afkomstig van 4 last as die Reyner van hem gekocht heeft; akte is
doorgehaald.
-Cornelijs Dirxsz is schuldig aan Jan Willemsz ƒ34 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen met St. Jan, afkomstig van een rijnschip dat hij
van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 01-04.
-Henrick van Essen meldt dat van de maatschap die hij met Henrick Voirne
heeft een kwart toekomt aan Henrick Hoff; hij zal de waarde ervan uitkeren
aan Hoff of diens erfgenamen; dd 07-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, in de Hagen, Waterstraat, naast de steeg
Hof, in de Hagen, Nieuwstraat, naast Symon Glauwe

comparanten

Malssem, Gheert van
Gheert
Jansz, Peter
Ottensz, Geert

samenvatting

Comparant bewijst zijn zoon Geert in aanwezigheid van diens voogden als
zijn moeders erfdeel een jaarlijkse rente van 2½ h.p. gevestigd op het huis
van Henrick Dubbeltsz en verder een hof, strekkend tot aan de hof van
Geert Ottensz. Hiermee heeft comparant zijn zoon alles overgedragen van
zijn moeders erfdeel, waarmee ook de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

30-03-1491

Comparant
Zoon
Voogd
Voogd

DATUM:

169

07-04-1491

1539

1540

comparanten

Leye, Jacob
Alertsz, Dode

Comparant

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met Dode Alertsz voor de Raad is verschenen
waar hij Dode een eed zou afleggen, maar de zaak is uitgesteld totdat hij
met Levien weer naar huis komt; het betreft een zaak van 300 [zakken] zout
die Dode hem geleverd heeft en die comparant voor hem zou inschepen en
waarmee hij mocht doen als met zijn eigendom.
Dit is verdedigd door Henrick Pael en Goessen Klenckenberch namens de
Raad.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
181v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Johan
Aerentsz, Claes
Wachter, Jacob de
Barbier, mr Gijsbert

samenvatting

Comparanten hebben een geschil opgelost tussen Jan Claes zevenmaker
en de weduwe van Claes Zevenmaker, Geertken, inzake de nalatenschap
van Claes, waarvan Jan Claesz, zijn vader, zegt de erfgenaam te zijn.
Er is besloten dat Geertken hem een geldbedrag zal geven, waarmee de
zaken gescheiden zijn en partijen geen aanspraken meer op elkaar hebben.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenborch, Joest
Gheye, Herman

DATUM:

07-04-1491

Comparant e.zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem

1

Voor Jan Claesz )
idem
Geertken wed. Claes
idem

) zevenmaker uit Lotharingen, graafschap Salm

DATUM:

ongedateeerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde

En echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Gheye en diens echtgenote
om namens hem van Jan Brandeborch, broer van comparant, een bedrag
van 100 pond te vorderen en verder zijn uitstaande schulden te innen en
zijn goed te beheren. Als gevolmachtigde het bedrag heeft ontvangen, mag
hij er over beschikken zoals hij wil, zoals in het stadsboek is vermeld.

bijzonderheden

Geen

`
170

1541

1542

1543

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182
Borgstelling

DATUM:

ongedateerd

onroerend goed

Twee erven, Meyerinck en het Beestigen Land
Ommen, op de esch

comparanten

Myllinge, Dyrck van
Johansz, Rotger

samenvatting

Comparanten beloven borg te staan, samen en elk voor allen, vanwege
Johan Rotgersz, de vader van Rotger Johansz, van wie mr Johan Water,
priester en Lambert Lambertsz, zijn zwager ƒ10 Rijnse g.g. gekocht hebben
en daarvan een jaarlijkse rente van 8 mud rogge ontvangen, gevestigd op
twee erven, n.l. erf Meyerinck en het Beestigen land, waarvan akten. Mocht
het onderpand onvoldoende zijn of als de betaling schort, dan zullen
comparanten garant staan, waarvoor al hun goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wise, Johan de
Wenemersz, Johan
Brandenborch, Joest
Henrixsz, Beernt
Tymansz, Herman
Wytten, Jacob - sr

Borg
Borg

DATUM:

10-04-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Op ‘t Hoilken
Op ‘t Raes

En echtg.
De erven van ...

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Wenemersz 9 h.p.
-Joest Brandenborch meldt dat Beernt afgelost heeft de jaarlijkse 5 h.p.
volgens akte, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring; akte is
doorgehaald; dd 10-04. (zie no.1544)
-Herman Tymansz en echtgenote zijn schuldig aan de erfgenamen van
Jacob Wytten de Oude 1 h.p. en 1 oord erftins per jaar te betalen met
Pasen uit de hoeve in de Eijlensteeg; akte is doorgehaald; folio 183, dd 0205.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Straetken, Frederic
Wilsem, mr Johan van

DATUM:

171

10-04-1491

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Priester
Vader

Elsen, Wynken van

1544

1545

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader en aan Wynken van Elsen
om, in der minne of gerechtelijk, zijn goederen en renten te innen en zijn
rechtsvorderingen voort te zetten tegen Seyne Igermansz inzake de erfenis
van wijlen Albert Straetken, zijn oom en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de Nieuwe Muur, naast schuldenaar

comparanten

Brandenborch, Joest
Henrixsz, Beernt

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Beernt Henrixsz de
jaarlijkse 5 h.p. die hij geërfd heeft van Jacob en Henric Brandenborch, zijn
overleden broers; zijn zwager Herman Gheye heeft het geld in ontvangst
genomen, dat gevestigd is op het huis naast Beernt. Hij bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
182v
Schikking

onroerend goed

10 morgen land
Hasselt

comparanten

Pael, Henrick
Petersz, Lubbert
Vene, Johan vd
Klooster van Brunnepe
Buckhorst, Heer Willem v.

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen het klooster van Brunnepe en Heer Willem
van Buckhorst over een stuk land in Hasselt, dat de meier aan wie Heer
Willem dit land verhuurd heeft, het gedurende twee jaar, n.l. 1491 en ’92,
mag gebruiken en dat in die tijd Heer Willem het land vrij zal houden van de
jaarlijkse ƒ20 Rijnse g.g. die daar uitgaan. Als hij dit niet betaalt wil het
klooster ƒ700 Rijnse g.g. ontvangen volgens de schikking, in het
handschrift van Jan van den Veen geschreven en die altijd van kracht blijft,
en zullen zij na die twee jaar het land zelf gebruiken gedurende twee jaar,
tenzij Heer Willem normaal de pacht betaalt.

13-04-1491

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

172

14-04-1491

Intermediair
Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

bijzonderheden

Inhoud cedule hieronder.

Cedule
Op 15 september 1491 zijn de Jufferen van het klooster van Brunnepe overeengekomen met
Heer Willem van Buckhorst in aanwezigheid van Henric Pael, Lubbert Petersz, Gosen
Klinckenberch en Johan van den Vene dat alle achterstallige rente van de negen en een halve
morgen land bij Hasselt voor hen behouden blijft en dat Heer Willem zal bekrachtigen dat zij
volgens landrecht recht hebben op ƒ700 Rijnse g.g. en dat hij, of zijn neef Johan van
Buckhorst, het land mag aflossen, waarmee tevens alle documenten gevrijwaard zullen
worden die de Jufferen van hem in bezit hebben, als ook de huwelijksgaven van zijn dochters.
Heer Willem zal de Jufferen betalen de 56 h.p. van afgelopen St. Maarten en die van de
komende betaaldag. Hij zal vestenis doen vóór Midwinter en tot die tijd zal het klooster de
documenten onder zich houden.

1546

1547

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
183
Vestiging van een rente

DATUM:

14-04-1491

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Veenstraat

comparanten

Johansz, Rotger
Pigge, Aerent

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij Aerent Pigge jaarlijks 10 h.p. tins moeten
betalen gevestigd op hun huis, nu bewoond door Lambert Mesmaker,
strekkend tot in de Hofstraat volgens Schepenbrief; zij zullen gedurende
drie jaar ieder jaar met Pasen betalen, op voorwaarde dat zij daarna het
recht hebben om af te lossen, mits een half jaar van tevoren aangekondigd,
met 20 penningen tegen 1 en volle tins.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
183
Pachtcontract

onroerend goed

Twee morgen land

comparanten

Borchghersz, Derick
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparant verklaart dat hij twee morgen land van Seyne Igermansz
gedurende zes jaar lang in gebruik heeft, waarvan er reeds drie zijn
verlopen; hij belooft dit land in de drie komende jaren te hooien en te
begrazen waarvoor hij ieder jaar 6½ h.p. zal betalen en verder zal hij de
onkosten van dijk, dammen, wegen en weteringen uit eigen zak zal betalen
volgens stadsrecht; mocht Steyne daardoor schade ondervinden, dan zal
hij dat herstellen.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Pachter
Eigenaar

173

En echtg. Femme

29-04-1491

In de Asschet

1548

1549

1550

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
183
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Johan
Igermansz, Seyne
Coepsz, Jacob
Ingen, Kerstken van
Jacobsz, Henrick
Dircksz, Coen

DATUM:

05-05-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Harnasmaker

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz 8 h.p. te betalen met
Midwinter.
-Jacob Coepsz is schuldig aan Kerstken van Ingen 8 pond en 1½ butken te
betalen a.s. maandag 2 pond en 1½ butken en de rest met St. Jan; dd 0505.
-Henrick Jacobsz is schuldig aan Coen Dircksz ƒ76 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen hiervan de helft met Pasen en de andere helft
met St. Maarten, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft;
akte is doorgehaald; folio 184, dd 15-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
183
Gebruik muur

onroerend goed

Hof
Kampen, Burgwal

comparanten

Florijsz, Johan
Wilsem, Bartolt van

DATUM:

26-05-1491

Comparant
Comparant a. zijde

De erfgenamen van ...

samenvatting

Comparant verklaart dat er een scheidsmuur is opgetrokken tussen zijn
hof en die van de erfgenamen van wijlen Bartolt van Wilsem; deze muur ligt
met een halve steen op het erf van Bartolt, waartoe comparant gerechtigd
is en als de erfgenamen hem dit afkopen naar stadsrecht, mogen ze de
muur vrijelijk gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

183v

DATUM:

174

januari 1491

1551

onderwerp

Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Klinckenberch, Gosen
Hattem, mr Gosen van
Vene, Johan van den
Jansz, Kerstken
Dale, Geerdt ten
Mylde, Aerent de

Intermediair
Intermediair
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Kinderen Brantsz
Kinderen then Dale

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, met de voogden over de
kinderen van wijlen mr Heyman Brantsz en die over de kinderen van Ghele
then Daele, mr Heymansz weduwe, verklaren dat zij samen een schikking
hebben getroffen in het conflict tussen Ghele en de kinderen / voogden
inzake enige brieven met zegel tussen mr Heyman en Ghele, waarin
schenkingen beschreven staan. Er wordt besloten dat Ghele als moeder
van de kinderen zal behouden alle goederen die zij samen met haar man
bezat, roerende en onroerende, binnen en buiten Kampen gelegen, zo lang
de twee kinderen niet volwassen zijn of Ghele hertrouwt: in dat geval zal zij
de twee kinderen of hun voogden de kindsdelen moeten overdragen en zelf
alleen behouden haar kleding, kleinodiën, sieraden en lijfstoebehoren en
de huisraad, gereedschap, inboedel, zilverwerk, goud etc dat nu in huis is.
Indien zij hertrouwt, zullen Geerdt then Daele, hun vader en hun oom
Aerent de Milde beslissen wat de kinderen toekomt van de huisraad en
inboedel; zij zal evenmin de kosten van de begrafenis etc, op de kinderen
verhalen.
Hiermee gaan beide partijen akkoord ongeacht eventuele brieven met een
andere inhoud.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Gosen van
Jansz, Wolter
Jacobsz, Helmich
Mant, Jacob
Haerst, Lieve van
Petersz, Lubbe

DATUM:

16-05-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

Zwolle

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wolter Jansz 15 h.p. afkomstig van een halve
last tarwe te betalen met Pinksteren 1492.
-Helmich Jacobsz is schuldig aan Jacob Mant ƒ11 Rijnse g.g. en 3 butken,
de gulden van 2 h.p.; hij stelt hiervoor als onderpand al zijn goederen zo
lang de schuld niet betaald is; dd 18-05.
-Lieve van Haerst is schuldig aan Lubbe Petersz 25 h.p. te betalen met St.
Maarten; dd 20-05.

bijzonderheden

Geen

175

1552

1553

1554

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stalknecht, Rotger de
Igermansz, Seyne
Gheertsz, Peter
Moersse, Johan van
Wonders, Mette
Dale, Gheert then

20-05-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Kremer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz 5½ h.p.
-Peter Gheertsz is schuldig aan Johan van Moersse ƒ120 enkele Rijnse g.g.
afkomstig van Kamper laken dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in
guldens en anders niet; akte is doorgehaald; dd 28-05.
-Mette Wonders is schuldig aan Gheert then Dale 5 h.p.; dd 28-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184
Vestiging van een rente

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Albersz, Peter
Steghe, Lambert ter

samenvatting

Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van 9 mud rogge te vestigen op
de goederen van Lambert gelegen in Hattem, betaalbaar met Petrus ad
Cathedram; de rente mag jaarlijks worden afgelost met ƒ100 enkele Rijnse
gulden en volledige pacht, twee weken voor of na Petrus ad Cathedram.
Lambert heeft de kosten betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Machtelt
Igermansz, Seyne
Jansz, Wenemer
Suyder, Dirck

samenvatting

DATUM:

28-05-1491

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Schroeder - en Alyt

04-06-1491

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Geert Henrixsen
Deventer
Vlieland

-Comparante, afkomstig uit Oldebroek, en haar zoon Johan Geertsz zijn
schuldig aan Seyne Igermansz wegens achterstallige pacht, 6 mud rogge
van Elburger maat en 2½ mud van dit jaar; schuldeiser is tevreden als zij
de 6 mud rogge levert vóór St. Lambert met 10 h.p., waarbij de
gerechtskosten en andere onkosten inbegrepen zijn; akte is doorgehaald.
-Wenemer Jansz is schuldig aan Dirck Suyder ƒ10½ van 2 h.p. voor de

176

gulden, te betalen met St. Jan 1492, afkomstig van een everschip dat hij
van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 04-06.

1555

1556

1557

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Goevert
Egbertsz, Johan
Berentsdr, Gheertrude
Varwer, Andries

DATUM:

04-06-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Deventer
Steenwijk
Steenwijk

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Egbertsz ƒ4 en 1 oord, de gulden van 2
h.p., te betalen vóór Kerstavond; verder nog ƒ4 en 1 oord te betalen met
Midwinter over een jaar, afkomstig van de ruiling van hun beider schepen.
-Gheertrude Berentsdochter is schuldig aan Andries Varwer, haar oom, ƒ40
enkele Rijnse gulden, waarvoor zij als onderpand stelt al haar handelswaar
en kremerij binnen en buiten Kampen en verder is het van belang dat haar
man Evert van Essen het geld waarmee zij deze handel bedrijft, over enige
tijd wil voorschieten, zodat schuldenaar zijn geld weer terugkrijgt; akte is
doorgehaald; dd 14-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Claesz, Meynart
Claesz, Willem
Claesz, Gysbert
Gesen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun broer Kerstken Claesz, verklaren van
diens weduwe Gesen ontvangen te hebben de erfenis en nagelaten
goederen die hen van hun broer toekomen; zij bedanken haar met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 76-II

FOLIO:

06-06-1491

Comparant
Comparant
Comparant
Weduwe

) minderjarige zuster Henric[je]

184v

DATUM:

177

14-06-1491

1

Mede namens zijn )

1558

1559

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scherincksz, Wobbeken
Dueren, Nanning van
Henrixsz, Johan

Comparante
Momber
Zwager

Goudsmid

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zwager Johan Henrixsz een bepaald
geldbedrag en rente namens haar heeft ontvangen, waarvoor zij hem en
haar zuster bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
184v
Borgsteling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roderloe, Johan van
Roderloe, Steven van
St. Michiels convent

DATUM:

09-07-1491

Comparant
Comparant
Begunstigde

Broers
Opten Oirt

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij er garant voor staan ten behoeve van het St.
Michiels klooster, dat priester Wolbert echt proost is in het klooster van
Bowcavent (?) in Friesland en dat de brief die de proost aan het klooster
opten Oirt zendt afkomstig is van zuster Ghese Lutke en dat daar geen
aanspraken van komen; mocht dat het geval zijn, dan zullen comparanten
dit oplossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Baers, mr Johan
Geertsz, Borchart
Baers, Lubbe
Ghysken

samenvatting

DATUM:

09-07-1491

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zwager
Zuster
Wed. Albert Evertsz

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Borchart Geertsz en
diens echtgenote en aan zijn zuster Ghysken samen om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen en zo nodig te verkopen alle goederen, inboedel,
gereedschap en huisraad, die hij geërfd heeft van zijn moeder Hase Baers
en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is en te handelen zoals comparant
gedaan zou hebben.

178

1560

1561

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Jacob
Tymmerman, mr Johan
Martensz, Claes
Grete
Ghysbertsz, Willem
Geertsz, Leffer

DATUM:

13-07-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Edam
Wed. Evert Schelen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Johan Tymmerman ƒ10 Rijnse g.g.,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Levien en de andere helft
met St. Maarten.
-Claes Martensz is schuldig aan de weduwe van Evert Schelen 10 h.p. te
betalen met Pasen 1492, nog 10 h.p. met Pasen 1493, 10 h.p. met Pasen
1494 en verder nog een ½ pond per jaar met Pasen, dat hij zal aflossen
binnen vier jaar, afkomstig van de overwaarde van het huis dat hij van
Evert gekocht heeft; dd 18-07.
-Willem Ghysbertsz is schuldig aan Leffer Geertsz 50 h.p. waarvoor hij als
onderpand stelt al zijn goederen, totdat alles betaald is; dd 26-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Joestsz, Cornelys
Jansz, Henric
Buter, Henric
Betthe
Daemsz, Johan
Johansz, Henric
Wylssem, Guete van
Jansz, Mense
Wyllems, Alyt

samenvatting

DATUM:

26-07-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wieringen
Rijnschipper
Wed. Evert v. Empsse

-Comparant is schuldig aan Henric Jansz 44 h.p. te betalen met St. Maarten
en verder nog 80 h.p. te betalen met St. Maarten 1492, afkomstig van een
rijnschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, zoals het van zee
is gekomen.
-Henrick Buter is schuldig aan de weduwe van Evert van Empsse 14 h.p.;
dd 27-07.
-Johan Daemsz is schuldig aan Henric Johansz 9 h.p.; folio 185v, dd 16-08.
-Guete van Wylssem en Mense Jansz zijn schuldig aan Alyt Wyllemsz 4
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h.p.; folio 186, dd 19-08.

1562

1563

1564

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vette, Dirck de
Wulffsz, Gosen
Bommel, Johan van

DATUM:

27-07-1491

Borg
Borg
Borg

Holtsager

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor het feit dat Niese van
Bommel de naaste erfgename is van wijlen Johan van Loen, haar oom,
mits zij een geldig document daarvan kan tonen; zo ja, dan loopt hun
borgstelling met een jaar en een dag af. Niese bedankt de weduwe van
Johan van Loen, Webbe, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scroersz, Henric
Ariansz, Johan
Arentsz, Jan
Borchhersz, Derick
Claesz, Jacob
Roethoeft, Joh. Geertsz
Sasse, Peter

DATUM:

01-08-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Ariansz en Jan Arentsz ƒ45 enkele
Rijnse g.g. te betalen met Midwinter.
-Derick Borchhersz is schuldig aan Jacob Claesz 30 h.p. te betalen met
Pasen; dd 02-08.
-Johan Geertsz Roethoeft is schuldig aan Peter Sasse 25 h.p. te betalen in
drie jaar met twee termijnen per jaar m.i.v. St. Maarten en daarna met
Pinksteren, totdat alles betaald is; dd 04-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

185v

DATUM:

180

03-08-1491

1565

1566

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Besten, Henrick van
Bussche, Webbe then

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn moeder Webbe then Bussche, verklaart
ontvangen te hebben van de executeurs van het testament van Abele then
Bussche, zijn tante, 20 h.p. om missen op te dragen; hij bedankt de
executeurs met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenborch, Johan
Schepeler, Geert

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Geert Schepeler ƒ100 Rijnse
g.g. van de ƒ200 die genoteerd staan in het Gerechtsboek van de Veluwe;
hij bedankt hem daarvoor en wanneer de andere ƒ100 zijn betaald, zal hij
hem uit het Gerechtsboek laten schrappen en vervallen ook de 20 h.p. van
de stad waarvoor Geert borg stond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
185v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wise, Johan de
Wenemersz, Johan
Albertsz, Peter
Godensz, Joh. Geertsz
Reynersz, Garbrant
Moersse, Johan van

Comparant
Moeder

Priester
Overleden

07-08-1491

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

16-08-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Kuinre
Enkhuizen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Wenemersz 4½ h.p.
-Peter Albertsz is schuldig aan Johan Geertsz Godensz 50 h.p. afkomstig
van een rijnschip te betalen met St. Maarten; akte is doorgehaald; dd 16-08.
-Garbrant Reynersz is schuldig aan Johan van Moersse ƒ26 Rijnse g.g. van
20 butken voor de gulden, te betalen veertien dagen voor St. Maarten; dd
16-08.

bijzonderheden

Geen

181

1567

1568

1569

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
186
DATUM:
Verklaring van ontvangst

24-08-1491

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helewech, Willem
Croeser, Egbert

samenvatting

Comparant, gevolmachtigd door de stad Reval, heeft ontvangen van Egbert
Croeser ƒ68 Rijnse gulden 8 stuiver en een ½ Vlaams van 8 vuurijzers voor
de gulden, afkomstig van de nagelaten kinderen van wijlen priester Goertsz
Horstinge, raadsman te Reval ten behoeve van de kinderen volgens
machtigingsbrief; comparant vrijwaart namens de kinderen en hun
voogden Egbert Croeser.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
186
Borgstelling

onroerend goed

Visscherie

comparanten

Henrixsz, Albert
Henrixsz, Albert
Lewen, Gijsbert van
Haeren, Jacob ten

Gevolmachtigde
Tussenpersoon

DATUM:

Reval

27-08-1491

Borg
Schoonvader
Borg
Begunstigde

Schroer
Wilsum
Wilsum

samenvatting

-Comparant verklaart borg te staan voor zijn schoonvader Albert Henrixsz
e
voor het 3 deel van de vijf stukken van het visgebied in Wilsum, n.l. voor
een bedrag van 331 pond; men zal hem 45 pond van dat trekgeld korten
gedurende een jaar m.i.v. Midwinter a.s.
-Gijsbert van Lewen doet hetzelfde voor Jacob ten Haeren; dd 27-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Dircksz, Sweder
Hermansz, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Hermansz ƒ11 Rijnse g.g. en 1 oord van

DATUM:

02-09-1491

Schuldenaar
Schuldeiser

182

Rijnschipper
Hattem

44 butken voor de gulden, te betalen met St. Michael; hij stelt daarvoor als
onderpand zijn rijnschip met toebehoren zoals dat nu gebruikt wordt.

1570

1571

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ense, Johan van
Jonge, Bertolt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bertolt Jonge een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g.
en daarbij nog 85 h.p. die comparant contant van hem ontvangt om als
renteloos handelskapitaal te gebruiken gedurende vier jaar m.i.v. heden;
Johan stelt hiervoor als onderpand zijn huisraad, kleinodiën, roerende en
onroerende goederen in de stadsvrijheid van Kampen, met uitzondering
van zijn moeders huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurensz, Sander
Vette, Dirck de
Oldenneel, Henric van
Claesz, Willem
Wilsem, Johan van
Aerentsz, Herman

DATUM:

03-09-1491

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

05-09-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Monnikendam
Visser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck de Vette ƒ5½ g.g. te betalen in drie
termijnen, n.l. ƒ2 Rijnse g.g. met St. Michael over een jaar, ƒ2 g.g. met St.
Michael 1493 en tenslotte ƒ1½ g.g. in 1494; hiermee zal Dirck hem
vrijwaren namens zijn broer.
-Henric van Oldenneel is schuldig aan Willem Claesz ƒ30 g.g. van 40
butken voor de gulden, te betalen met St. Maarten 1492, afkomstig van een
rijnschip; akte is doorgehaald; dd 05-09.
-Johan van Wilsem is schuldig aan Herman Aerentsz 2½ h.p.; dd 09-09.

bijzonderheden

Geen

183

1572

1573

1574

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186v
Verklaring

DATUM:

13-09-1491

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Melsse, Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat hij in 1491 over zee aangevoerd heeft 16 last
rogge afkomstig uit Riga, die hij in Groningen verkocht heeft zonder
toestemming en zonder weten van Henric Kroeser en Henric van der Hoeve
die hierin deelgenoot waren, dat hij daarom een verzegelde koffer met geld
in bewaring heeft gegeven voor Henric Kroeser en Henric van der Hoeve.
Deze zal worden overgedragen als de andere rogge die nog uit Riga moet
komen, is gearriveerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koepsz, Cracht
Willemsz, Lambert
Roede, Wicher
Calcberner, Lambert
Aerentsz, Johan
Oldeneel, Henrick van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lambert Willemsz 13½ pond te betalen in drie
termijnen, met St. Gallen, met St. Maarten en met Midwinter.
-Wicher Roede is schuldig aan Lambert Calcberner 2 h.p. en 3 plakken te
betalen met St. Maarten; akte is doorgehaald; dd 19-09.
-Johan Aerentsz is schuldig aan Henrick van Oldeneel ƒ30 g.g. van 40
butken voor de gulden, te betalen met St. Maarten 1492, afkomstig van een
schip; folio 187, dd 03-10.
NB in de kantlijn: diverse betalingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
186v
Openbare verkoop

onroerend goed

Huis en berg
Kampen, hoek waar wijlen Geert Ryhagen woonde

comparanten

Roederloe, Johan van
Laer, Michael vd

Comparant

DATUM:

19-09-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

184

Mecklenburch

De dove
Oosterwolde

01-09-1491

Comparant
Koper

En echtg. Lamme

1575

1576

1577

samenvatting

Comparant en de hoofdlieden (namen niet ingevuld) hebben namens de stad
in de wijnkelder bij de kaars, die de slag aangeeft, openbaar verkocht aan
Michael van der Laer het huis met hooiberg dat door wijlen Jacob Hake als
onderpand gebruikt is en wettig is verwonnen voor 56½ pond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
187
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Johan van
Wesselsz, Wynken
Albertsz, Johan
Johansz, Wolter
Claesz, Willem

DATUM:

03-10-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Visser
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wynken Wesselsz 32 butken en 2 moertkens.
-Johan Albertsz is schuldig aan Wolter Johansz 15 h.p. en nog 6 h.p. en 4
butken, te betalen met St. Jan, als Johan weer een rijnschip krijgt van
Zweder Dircksz; akte is doorgehaald; dd 03-10.
-Aan Willem Claesz 11 h.p. te betalen met St. Maarten over een jaar; dd 1210.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Levering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Cornelijs
Busch, Jacob

samenvatting

Comparant, namens de kerkmeesters van de kerken van Hoge Lande te
Leiden, verklaart dat hij Jacob Busch toestaat de steen die hij zou leveren
voor de kerk afgelopen Vastenavond, alsnog levert met Pinksteren 1492,
zoals vermeld in een charter dat door beide partijen is geaccepteerd; als
Jacob deze belofte niet nakomt, dan betaalt hij ƒ25 Rijnse g.g. boete aan de
kerkmeesters, van de ƒ61½ Rijnse g.g. die hij reeds heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

187

DATUM:

10-10-1491

Gevolmachtigde
Leverancier

187

DATUM:

185

12-10-1491

Ex-kerkmeester

1578

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schulte, Jacob
Haen, Albert van
Buter, Rolof
Lewen, Peter P. van
Groningen, Johan van
Leyden, Henric van

samenvatting

-Comparanten zijn schuldig aan Rolof Buter ƒ13 Rijnse g.g. en 24 eendere
jagers te betalen met Midvasten.
-Peter Petersz van Lewen is schuldig aan Johan van Groningen 15 h.p. te
betalen half met Pinksteren, half met St. Jacob, afkomstig van de kaarde
die hij van hem gekocht heeft; de schuld mag geïnd worden door zijn zoon
Peter van Groningen; akte is doorgehaald; dd 12-10.
-Henric van Leyden is schuldig aan Johan van Groningen wegens de
kaarde 14 pond te betalen, half met Pinksteren, half met St. Jacob en diens
zoon Peter mag hem manen; akte is doorgehaald; dd 12-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
187
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nagel, Geert
Grubbe, Bartolt
Lambertsz, Jacob
Gheertruyt
Neerden, Thonis Volk. v.
Bregitten klooster

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

12-10-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Messenmaker
Echtgenote en kids

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt Grubbe 7½ pond min 2 butken, te
betalen met St. Maarten en de rest met Vastenavond.
-Jacob Lambertsz is schuldig aan zijn vrouw Gheertruyt en kinderen Jan
en Thonijs 25 h.p. die zij na zijn dood met voorrang zullen ontvangen uit
zijn goederen, vanwege de boete die comparant betaald heeft aan de stad
voor zijn zoon Lambert; dd 12-10.
-Thonis Volckersz van Neerden is schuldig aan het St. Bregitten klooster
13 h.p. en 1 oord die hij zal vereffenen met het vollen van laken en Thonijs
meldt verder dat van de twee huizen en erven die hij het klooster getinst
heeft voor 1½ h.p. per jaar, nog 5 h.p. afgelost moeten worden, maar dat hij
eerst de 1½ h.p. wil aflossen; folio 187v, dd 19-10.
NB in de kantlijn: betaald 13 pond en 1 oord.

bijzonderheden

Geen

186

1579

1580

1581

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
187v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

De Schurynger kamp
Heerde, in het Gelrebroek

comparanten

Neerden, Thonijs Volk. v.
Tymansz, Ghijsbert
Allertsz, Claes
Mouwersz, Jan
Henrixsz, Johan
Gerloff, Lambert

19-10-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Heerde

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ghijsbert Tymansz 3 h.p. en 6 butken.
-Claes Allertsz is schuldig aan Jan Mouwersz ƒ48 g.g. van 2 pond voor de
gulden, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en
waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten over een jaar en de
andere helft met St. Maarten daarna; het schip is onderpand; dd 24-10.
-Johan Henrixsz is schuldig aan Lambert Gerloff 25 h.p. te betalen met de
St. Maartens markt en stelt als onderpand een kamp, om schade te kunnen
verhalen; dd 24-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
187v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scharpenzyl, Ghyse v.
Oenden, Henric van
St. Katherijnen Gasthuis

DATUM:

24-10-1491

Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

De erfgenamen van ...
Kerkmeesters

samenvatting

In het conflict tussen Ghyse van Scharpenzyl en de erfgenamen van Henric
van Oenden met het St. Katherijnen Gasthuis is afgesproken dat de
erfgenamen met Pasen aan het Gasthuis 30 h.p. zullen geven, waarmee
men 1½ h.p. per jaar koopt voor wijn op Witte Donderdag of Paasavond als
men hoogtij viert, volgens het Gasthuisboek en de documenten van Jelijs
van Scharpenzyl en hiermee moet alles geregeld zijn; akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: kerkmeester Goesen van der Schere van het Gasthuis
meldt dat Henrick Hoff betaald heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
187v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

187

24-10-1491

comparanten

1582

1583

Venynck, Wyllem
Koekenbacker, Arent

Schuldenaar
Schuldeiser

Zwolle

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent Koekenbacker 16 h.p. te betalen met 1
mei en stelt daarvoor als onderpand zijn drie paarden met wagen, zijn hooi,
van een mijt over de brug staande op het erf van Jan Thyssens; de
verteringen en kosten die Willem gemaakt heeft zullen gedeeld worden en
geen andere paarden dan de zijne zullen het hooi krijgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Gheritsz, Tyman
Jansz, Pilger
Baers, Henrick
Varwer, Mense

DATUM:

25-10-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Monnikendam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Pilger Jansz ƒ34 g.g. van 2 h.p. voor de gulden,
afkomstig van een everschip dat hij van hem gekocht heeft en waarvan ƒ14
Rijnse gulden betaald moeten worden met Midvasten, ƒ10 met St. Jan en
de laatste ƒ10 met St. Maarten; akte is doorgehaald door Peter Pilgrimsz.
-Henrick Baers is schuldig aan Mense Varwer 5½ h.p.; dd 03-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensz, Grete
Dueren, Nanning van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Nanning van Dueren ƒ2 enkele Rijnse g.g., ƒ1
Andries gulden, 1 Wilhelms schild, 1 gouden schuytken en 8 butken te
betalen met St. Maarten; verder meldt zij hem schuldig te zijn 2 gouden
schuytken, ƒ1 Hoorns gulden en 5 h.p. te betalen met Midwinter, met een
marge van 8 dagen, waarvoor zij als onderpand stelt haar twee koeien
totdat alles betaald is; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

03-11-1491

Schuldenares
Schuldeiser

188

1584

1585

1586

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Twee stukken land
Hoorn, in het Westerblocker

comparanten

Berentsz, Wyllem
Lambertsz, Lambert
Olofsz, Albert
Rolofsz, Henric
Claesz, Henrick
Coesvelt, Johan van

08-11-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Bakker
Brunnepe
Priester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lambert Lambertsz ƒ140 Rijnse gulden van 20
c.g. voor de gulden, waarvan Lambert jaarlijks ƒ7 Rijnse gulden zal
ontvangen gevestigd op twee stukken land in Holland, mits comparant de
jaarlijkse pacht zal vesten volgens landsrecht; akte is doorgehaald.
-Albert Olofsz is schuldig aan Henric Rolofsz 12 pond en 5 butken; dd 1311.
-Henrick Claesz is schuldig aan Johan van Coesvelt 5 h.p. en hiervoor
draagt hij hem zijn beste koe over, de zwarte, die op stal staat; dd 13-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boese, Gerryt
Igermansz, Seyne
Lentinck, Claes

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Seyne Igermansz en Claes
Lentinck ƒ30 enkele Rijnse g.g., waarvan een derde deel met Midwinter
1492 betaald moet worden, een deel in 1493 en het laatste deel in 1494;
mocht hij in gebreke blijven dan zal de eerste termijn vervallen. Als alles
betaald is zullen schuldeisers hem de bezegelde brief van ƒ80 Rijnse g.g.
teruggeven; akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: in 1494 is alles betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smyt, Johan

DATUM:

09-11-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

15-11-1491

Schuldenaar

189

Elburg

Sandersz, Geert
Stoker, Berent
Henrixsz, Andries
Lambertsz, Berent
Wylssem, Johan van

1587

1588

Idem
Idem
idem
Schuldeiser
Schuldenaar

Oosterwolde
Visser

samenvatting

Comparanten zijn schuldig, elk voor allen, aan Berent Lambertsz 5½ h.p. te
betalen met Midwinter over een jaar, afkomstig van Johan van Wylssem;
deze stelt hen als onderpand al zijn gereedschap zoals hij heeft in zijn deel
van het visserijgebied.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Henrick
Helmichsz, Berent
Rode, Wicher
Calcberner, Lambert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Berend Helmichsz 15 h.p. waarvan een derde
deel betaald moet worden met Midvasten, een deel met Pasen en het
laatste deel met St. Jan; hiervoor stelt hij als onderpand zijn twee koeien,
een rode en een zwarte, die hij op stal heeft; mochten deze intussen
sterven, dan zal zijn tremikerpaard onderpand zijn.
-Wicher Rode is schuldig aan Lambert Calcberner 1½ h.p. en Henric
Claesz, barbier, staat borg; dd 15-11.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Gysbert
Johansz, Aerent
Gerrytsz, Hillebrant
Olst, Tyman van
Potmaker, Johan
Berghen, Reyner van

samenvatting

DATUM:

15-11-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Brunnepe

26-11-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Timmerman

-Comparant is schuldig aan Aerent Johansz 19 butken te betalen binnen 8
dagen; idem 4½ pond te betalen half met Pinksteren, half met St. Jan; dd
26-11.
-Hillebrant Gerrytsz is schuldig aan Tyman van Olst 87 h.p. min 1 oord te
betalen met Pasen 50 h.p. en de rest met Pasen over een jaar, afkomstig
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van een huis dat hij van hem gekocht heeft in de Geerstraat van der Ae;
akte is doorgehaald; NB in de kantlijn: betaald.
-Johan Potmaker is schuldig aan Reyner van Berghen ƒ7 Rijnse gulden van
20 stuivers te betalen met Vastenavond aan Roloff Ottensz, met een marge
van veertien dagen en deze zal hem vrijwaren; dd 30-11.

1589

1590

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lutteke, Berent de
Mannyck, Tepe van
Schoemaker, Ludgar

27-11-1491

Comparant
Comparant
Comparant

Schoonzoon Tepe
Zoon Tepe

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Johan Voirne uit Kampen
de erfenis en nagelaten goederen van diens knecht, wijlen Derick van
Mannyck, zoon van Tepe en omdat zij gerechtelijk gemachtigd zijn
vrijwaren zij hem namens de familie en bedanken voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnsschip

comparanten

Martensz, Claes
Glasemakersz, Willem G.
Roloffsz, Arent
Hermansz, Arent
Korffmaker, Hillebrant
Dubbeltsz, Henric
Jansz, Henric

DATUM:

30-11-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Geert Glasemakersz ƒ32 g.g. van 2 h.p.
voor de gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Michael
1492 en de andere helft in 1493, afkomstig van een rijnschip dat ook
onderpand is.
-Arent Roloffsz is schuldig aan Arent Hermansz 1 h.p.; folio 189, dd 03-12.
-Hillebrant Korffmaker is schuldig aan Henric Dubbeltsz en Henric Jansz
samen 8 h.p. min 1 oord vanwege Herman Scheefstake die comparant geld
schuldig is; schuldeisers beloven hem schadeloos te stellen; folio 189, dd
03-12.

bijzonderheden

Geen
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1591

1592

1593

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189
DATUM:
Vestiging van een rente

ongedateerd

onroerend goed

Huis en erf
Bergen, St. Anthonisstraat, tussen Cornelis Jansz en Walsche Janne

comparanten

Altenae, Rogier van
Henricksdr, Alyt
Henrixsz, Reyner

Comparant
Echtgenote
Koper

Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij verkocht hebben aan Reyner Henrixsz en
diens echtgenote Lysbeth Cortrox een jaarlijkse pacht van een ½ Rijnse
g.g. te betalen op St. Katherinedag, gevestigd op hun huis, op voorwaarde
dat zij jaarlijks mogen aflossen met 14 tegen 1 en volle tins, m.u.v. de 14
stuivers die de H. Geest in Bergen eerst ontvangt uit het huis. Zodra
comparanten in Bergen komen zullen zij dit gerechtelijk bevestigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Rijckensz, Johan
Nannensz, Dirck

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Nannensz ƒ73 Rijnse g.g. van 20 stuiver
voor de gulden, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij van
hem gekocht heeft en waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan en
de andere helft een jaar daarna. Het schip is onderpand evenals zijn
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189
Vestiging van een rente

onroerend goed

Akkerland in de Kuinre

comparanten

Coppensz, Grete
Willemsz, Johan
Albertsz, Henric
Claesz, Ghysbert

samenvatting

DATUM:

01-12-1491

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Muiden
Wieringen

05-12-1491

Comparante
Momber
Momber
Koper

In de Kuinre

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Ghysbert Claesz ƒ1 Rijnse
g.g. jaarlijkse pacht gevestigd op haar akkerland met toebehoren, op
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voorwaarde dat zij ieder jaar mag aflossen met 20 tegen 1 en volle pacht;
zij belooft vestenis te doen.

1594

1595

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189v
Schikking

onroerend goed

Graf

comparanten

Roederloe, Steven van
Glauwe, Symon
Gertruyt
Wenemersz, Johan
Wenemersz, Marten

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij een schikking getroffen hebben tussen de
weduwe van Herman Kuenretorff en haar broers Johan en Marten
Wenemersz inzake de scheiding van nagelaten goederen en erfenissen. Er
is besloten, op verzoek van de intermediairs, haar ooms, dat Geertruyt aan
haar broers samen zal betalen 40 h.p. die zij reeds ontvangen hebben en
waarvoor zij haar bedanken. De broers wijzen hun zuster het graf van de
ouders toe met de zerk in de St. Nicolaaskerk; hiermee is alles definitief
gescheiden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nocke, Albert
Geye, Ruederic
Johansdr, Alyt
Voss, Albert de
Martensz, Lubbert
Neerden, Thoenijs van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ruederic Geye 9 h.p.
-Alyt Johansdochter is schuldig aan Albert de Voss ƒ13 Rijnse g.g. van 20
stuiver voor de gulden, te betalen half met Midwinter, half met Maria
Lichtmis; dd 09-12.
-Lubbert Martensz is schuldig aan Thoen ijs van Neerden ƒ90 Rijnse g.g.
waarvan de helft met guldens betaald moet worden en de andere helft met
12 vuurijzers of 10 griffioenen voor de gulden; akte is doorgehaald; dd 1712.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

193

05-12-1491

Oom
idem
Wed. Herman Kuenretorff
Broer
idem

09-12-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zandvoerder

1596

1597

1598

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

DATUM:

17-12-1491

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schulte, Claes
Martensz, Lubbert
Dueren, Nanning van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lubbert Martensz ƒ23 Rijnse g.g. waarvan hij
de helft zal betalen in guldens en de helft met 12 vuurijzers of 10
griffioenen voor de gulden; hiervoor is Jacob Machorysz borg geworden.
Claes is ook nog schuldig aan Lubbert ƒ6½ Rijnse gulden; NB in de
kantlijn: Jacob Machorysz heeft betaald 55½ h.p.
-Aan Nanning van Dueren is hij schuldig 20 h.p. te betalen met Midvasten;
dd 20-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Johan
Claesz, Jacob
Jacobsz, Johan
Visken, Claes
Schulte, Claes
Heteren, Willem van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

27-12-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rotterdam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Claesz16 pond.
-Johan Jacobsz is schuldig aan Claes Visken 34 h.p. te betalen met
Pinksteren, afkomstig van een everschip met toebehoren dat hij van hem
gekocht heeft en dat door verkoper gevrijwaard wordt; NB in de kantlijn:
betaald; dd 27-12.
-Claes Schulte is schuldig aan Willem van Heteren ƒ8 Rijnse g.g. te betalen
met Vastenavond; dd 23-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
190
Schuldbetaling

onroerend goed

Raamsteden
Kampen, Groenenstraat, tussen Mense Verwers en de hof van Gert Witten

DATUM:

194

29-12-1491

1599

1600

comparanten

Ense, Johan van
Roederloe, Johan van
Wulfsz, Wolter
Roederloe, Steven van
Jonge, Bartolt

Comparant
Schuldeiser
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verklaart dat hij overdraagt aan Johan en Steven van
Roederloe, Wolter Wulffsz en Bartolt Jonge de twee raamsteden met de
droogramen die daar op staan in de Groenenstraat, strekkend van het huis
van Evert van Campen tot aan de raamstede van Johan Geerts de opreder.
Verder draagt hij aan hen over de 4 h.p. die hij jaarlijks ontvangt uit een
Schepenbrief groot 12 h.p. per jaar, die door priester Orthewyn Fabri
bewaard wordt en waarvan deze 8 h.p. toekomen, gevestigd op het huis
van Johans moeder in de Oudestraat. Bovendien meldt comparant
schuldig te zijn aan bovengenoemde personen ƒ60 Rijnse g.g. waarvan de
bekentenis vervalt na betaling.
Bartolt Jonge bekent vanwege comparant dat hij Alpher Petersz belooft
heeft de 6 h.p. per jaar uit het erf Trebusch slag in Zalk af te lossen met 20
tegen 1 penning in de week vóór Pasen en met volle tins geheel volgens
Rechtersbrief zoals door mr Evert Alphersz, zijn vader, is overgedragen.
De broers van Roederloe en Wolter Wulffsz verklaren dat zij Bartolt, elk
voor hun eigen deel, schadeloos zullen stellen voor de 6 h.p. per jaar zodat
Bartolt niet meer betaalt dan zijn aandeel, hoewel hij voor de gehele som
als schuldenaar genoemd wordt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
190
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wylssem, Johan van
Slewert, Gert
Penninck, Dirck
Convent
Johansz, Luyken
Henrixsz, Claes

DATUM:

29-12-1491

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Boven bij St. N. kerk
Schipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gert Slewert 11½ pond te betalen met
Midvasten waarvoor Claes Schulte borg staat.
-Dirck Penninck is schuldig aan het Bovenconvent 29 h.p. te betalen met
St. Jan, waarvoor Johan van Ense borg staat; dd 29-12.
-Luyken Johansz is schuldig aan Claes Henrixsz vanwege beloften van
Herman van Collen, 9 h.p. te betalen met Midvasten; folio 190v, dd 17-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
190
Boedelverdeling

DATUM:
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29-12-1491

1601

1602

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Pael, Henric - jr
Pigge Aerent
Roederloe, Steven van
Trude

Comparant
Comparant
Comparant
Comparante

Wed. mr Joh. Wolbersz

samenvatting

Comparanten hebben met elkaar de helft van de huisraad en het vierde
deel van het huis in de Oudestraat verdeeld, zoals gemeld in de Oplatingen
1492.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
190v
Afrekening

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Uterwijck, Ruerick van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vader, wijlen Herman van Uterwijck, hem drie
voogden had gegeven, n.l. Wolter Wolffsz, Henrick van den Vene en Jan
van Thije, dat deze hem rekenschap hebben afgelegd in bijzijn van zijn
familieleden Seyne ten Water, Henrick van Essen, Johan Cromme en
comparants echtgenote van alles wat zij namens hem verkocht hebben en
van de renten die zij ontvangen hebben; hij bedankt hen voor hun goede
werk en vrijwaart hen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
190v
DATUM:
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coelkensz, Henrick
Lambertsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Lambertsz zijn wagen
met alle toebehoren, zonder paarden, zoals deze nu in Zwolle staat bij
Aerent Coekenbacker en Johan kan er vrij over beschikken.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

17-01-1492

Comparant

17-01-1492

Comparant
Koper

196

De wagenman

1603

1604

1605

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
190v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luynckhusen, Johan van
Roeveneter, Gheert
Tymerman, Aelt
Metzler, Kerstken

20-01-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Geertruyt
Hasselt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert Roeveneter 25 h.p. te betalen met
Midvasten en stelt daarvoor als onderpand 2 koeien, 2 vaarzen en 2 andere
runderen om hem schadeloos te stellen, indien nodig; akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: dd 26-10-1494 is alles betaald.
-Aelt Tymerman is schuldig aan Kerstken Metzler 10 h.p., waarvan de helft
betaald moet worden met St. Michael en de andere helft een jaar daarna;
als borgen stelt hij Goessen Wulff en Reyner Woedinsoen, die hij belooft
schadeloos te stellen, waarvoor zijn huisraad en zijn goederen onderpand
zijn; dd 23-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
190v
Overname van pacht

onroerend goed

4 slag van het Hoilken

comparanten

Jacobsz, Claes
Laer, Michiel vd
Claesz, Francke

samenvatting

Comparant verklaart overgenomen te hebben van Michiel van der Laer en
e
Francke Claesz het 4 slag van het Hoilken dat wijlen Geert Rihagen van de
stad gepacht had en waarvoor Michiel en Francke borg stonden in het
stadsboek. Comparant zal het slag in gebruik nemen als meier voor de
jaren die nog resten en op dezelfde voorwaarden; hij belooft de borgen te
vrijwaren waarvoor zijn goederen borg staan; in het laatste jaar mag hij alle
getimmerte e.d. dat er op staat, behouden maar ook de achterstallige pacht
betalen; sterft Claes binnen vijf jaar, dan betalen zijn erfgenamen aan de
borgen 25 pond en binnen zes jaar nog 13 pond; verder krijgt elk van de
borgen ieder jaar 2 mud haver zoals is afgesproken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land de Peerdemate, Kamperveen

DATUM:

23-01-1492

e

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

197

26-01-1492

comparanten

1606

1607

Jacobsz, Lambert
Bringman, Garbrant
Jansz, Gosen
Bolhoerne, Luyken
Dircksz, Sweder
Mutse, Dirck

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Messenmaker

Rijnschipper

samenvatting

-Comparante en zijn vrouw zijn schuldig aan Garbrant Bringman 45 h.p.
afkomstig van een stuk land, waarvoor hij de mate als onderpand stelt en
belooft dit gerechtelijk te vesten zodat schuldeiser geen problemen krijgt.
-Gosen Jansz is schuldig aan Luyken Bolhoerne 9 h.p.; dd 26-01.
-Sweder Dircksz is schuldig aan Dirck Mutse 18 pond te betalen de helft
met Midvasten en de andere helft met Pasen; als onderpand stelt hij zijn
rijnschip met toebehoren dat hij nu vaart en niet zal verkopen; dd 26-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Alyt
Wyllemsz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart dat er problemen zijn ontstaan tussen haar man en
haarzelf zodat zij enige tijd uit huis is gegaan; hij wil haar nu weer
terugnemen en zij zal proberen zich redelijk te gedragen en hem helpen de
kost te verdienen. Als zij zich misdraagt, dan accepteert zij dat ze hem
moet verlaten en nu zij weer terug is zal Jacob haar weer behandelen zoals
een goede echtgenoot betaamt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roede, Peter
Wede, Tyman van der
Johansz, Evert
Jacobsz, Johan
Ghysbertsz, Johan
Willemsz, Wychman

samenvatting

DATUM:

26-01-1492

Comparante
Echtgenoot

DATUM:

26-01-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Rijnschipper

-Comparant is schuldig aan Tyman van der Wede 12 pond van een os
waarvan de helft contant betaald moet worden en de andere helft met
Midvasten; akte is doorgehaald.
-Evert Johansz is schuldig aan Johan Jacobsz, de zwager van Jan Vleysch,
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36 h.p. te betalen met 1 mei 1493; dd 26-01.
-Johan Ghysbertsz is schuldig aan Wychman Willemsz ƒ35 Rijnse g.g. van
2 h.p. voor de gulden, te betalen met St. Maarten en nog ƒ25 Rijnse g.g. te
betalen een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij
van hem gekocht heeft; dd 26-01.

1608

1609

1610

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191
Schikking

onroerend goed

Land

comparanten

Jacobsz, Claes
Coepsz, Johan
Claesz, Thomas
Roede, Peter

DATUM:

26-01-1492

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Rijnschipper

samenvatting

Comparanten verklaren een schikking te hebben getroffen tussen Thomas
Claesz en Peter Roede, waarbij Thomas Peter ƒ2 enkele Rijnse g.g. contant
betaalt, waarvoor Peter hem bedankt; hiermee moet het probleem inzake
de erfenis van land opgelost zijn en zal men geen aanspraken meer op
elkaar hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191v
Afspraak

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrixdr, Alyt
Jansz, Erents

DATUM:

01-02-1492

Comparante
Echtgenoot

Kremer

samenvatting

Comparante verklaart dat zij beloofd heeft aan haar echtgenoot geen van
haar goederen van de hand te doen zonder zijn toestemming; als hij kan
bewijzen dat zij hem meer afhandig heeft gemaakt dan 2 h.p., zal zij van zijn
goederen niets ontvangen. Hiermee zullen zij als goede echtelieden
tevreden zijn en hun goederen in alle rust beheren, zoals zij beiden beloofd
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

DATUM:

199

03-02-1492

1611

1612

onroerend goed

Potschip

comparanten

Petersz, Jacob
Henrixsz, Claes
Harthwichsz, Berent
Willemsz, Otto

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Henrixsz 8 ladingen turf,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan en de andere helft met
St. Jan over een jaar, afkomstig van een open potschip dat hij van hem
gekocht heeft en opgeknapt; hij stelt als onderpand het schip met
toebehoren totdat alle turf betaald is.
-Berent Harthwich is schuldig aan Otto Willemsz 22 h.p. min 1 oord te
betalen voor de helft met St. Jan en voor de andere helft een jaar daarna;
hij stelt als onderpand zijn huis en hof en al zijn goederen; akte is
doorgehaald; dd 06-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz Oem, Jacob
Kroeser, Egbert
Hove, Henric vd
Voirne, Henric
Geye, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Egbert Croeser en drie andere
personen om namens hem al zijn zaken en rechtsvorderingen waar te
nemen tegen schipper Agge Dodensz, afkomstig van de vracht van zout
van 7 pond groot en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Huur

onroerend goed

Land
Dronten

comparanten

Swane
Klinckenberch, Gosen
Kroeser, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart gehuurd te hebben van Egbert Kroeser 4½ akker

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

04-02-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

191v

DATUM:

200

Steenwijk
Schipper

Schipper

06-02-1492

Comparante
Momber
Verhuurder

Wed. Jacob Wichersz

land waarop haar huis staat, voor een periode van zes jaar m.i.v. St.
Maarten 1491; hiervoor betaalt zij jaarlijks 26½ h.p. met St. Maarten maar
alles wat Egbert op dat land poot en zaait, zal haar niet ten goede komen.

1613

1614

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de brug buiten de Broederpoort

comparanten

Lukener, Floer
Florysz, Arent
Florysz, Henric
Convent Karthuizers

DATUM:

06-02-1492

Schuldenaar
Idem
Idem
Schuldeiser

Zoon
Zoon
Sonnenberch

samenvatting

Comparanten verklaren het convent van de Karthuizers op de
Sonnenberch schuldig te zijn ƒ18 Rijnse g.g. te betalen in drie termijnen,
met Midwinter nu en in 1494 en ’95, waarvoor comparant als onderpand
stelt de overwaarde van zijn woonhuis, totdat alles betaald is.
NB in de kantlijn: betaaldata.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sandersz, Sander
Allertsz, Dode
Stoer, Weyme in de
Rijnvisch, Frederic
Henrixsz, Berent
Wenemersz, Johan
Heteren, Willem van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dode Allertsz 78 h.p. te betalen in 12 jaar met
6½ h.p. per jaar als een goed koopman totdat alles betaald is, afkomstig
van de maatschap die wijlen Jan Sachteleven met hem gehad heeft; hierbij
waren aanwezig Ysbrant Baers, Evert Dodensz, Jan Hermansz en Johan
Seynensz.
-Weyme in de Stoer is schuldig aan Frederic Rijnvisch en Berent Henrixsz
wegens cijns 28 h.p.; dd 12-02.
-Johan Wenemersz is schuldig aan Willem van Heteren 20 h.p. te betalen
met Vastenavond; dd 12-02.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-02-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

201

Alias Bluck

1615

1616

1617

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192
Schuldbekentenis

DATUM:

12-02-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wise, Johan de - jr
Wenemersz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Wenemersz 11 h.p. vanwege zijn vader
Johan de Wise sr; Johan kan de schuld verhalen op een van beiden,
betaling op Santgangendag (10-10).
-Johan de Wise sr meldt dat hij zijn zoon als onderpand stelt zijn bruine
merrie die hij nu op stal heeft staan; dd 12-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nollensz, Barde
Bye

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij van Bye, de weduwe van Jan Houwing en
stiefmoeder van Bele, ontvangen hebben de nagelaten goederen van Jan
Houwinck, hun (schoon)vader; zij bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Loene, Henrick
Assensz, Geert
Hoyer, Albert

samenvatting

Comparant met echtgenote Hannyken, erfgename van wijlen Henrick
Voirne, verklaart dat zij verkocht en overgedragen hebben aan Geert
Assensz de erfenis en nagelaten goederen, huisraad, kleinodiën, levende
have enz., van Henric Voirne, de neef van Hannyken, in de stadsvrijheid
van Kampen, waarover zij vrije beschikking hadden; koper zal hen hiervoor
betalen 18 h.p., waarvan 2 h.p. contant en de rest met Midvasten. Albert
Hoyer staat borg voor eventuele aanspraken van derden.

Schuldenaar
Schuldeiser

En senior
Kampereiland

12-02-1492

Comparant
Weduwe J. Houwing

1

En echtg. Bele )
Stiefmoeder

) dochter wijlen Jan Houwing

DATUM:

12-02-1492

Comparant
Koper
Borg

202

Deventer

1618

1619

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gosensz, Henrick
Visken, Claes
Jansz, Mathewsz
Jansz, Berent
Willemsz, Wichman
Rijnvisch, Albert
Jansz, Wolter

DATUM:

12-02-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Hadewich

Zwager
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Visken 32 h.p. te betalen met Pinksteren,
waarvoor Johan van Rotterdam Henrick als onderpand stelt zijn everschip
met toebehoren, zoals hij dat nu vaart.
-Mathewsz Jansz en echtgenote zijn schuldig aan Berent Jansz en Jans
vader 100 pond, deels in goud deels in courant geld en nog 11½ pond te
betalen met Pasen; dd 12-02.
-Wichman Willemsz en zijn zwager Albert Rijnvisch zijn schuldig aan
Wolter Jansz ƒ120; akte is doorgehaald; folio 192v, dd 21-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Peter
Tymansz, Ghysbert
Mannensz, Geert
Tymansz, Gysbert
Ghisensz, Johan
Wede, Tyman van de

DATUM:

23-02-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Verkoper
Koper
Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Berentsz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ghysbert Tymansz 16 mud goede haver en 1
schepel.
-Geert Mannensz belooft Gysbert Tymans 16 mud haver te leveren,
Oldenbroekse maat, 8 dagen voor Palmzondag; dd 03-03.
-Johan Ghisensz is schuldig aan Tyman van de Wede 8 h.p. waarvan de
helft betaald moet worden met Pasen en de andere helft met St. Jan; folio
103, dd 07-03.

bijzonderheden

Geen

203

1620

1621

1622

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
192v
Transport van rechten

DATUM:

01-03-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koepslager, Gyse
Vecht, Johan van de

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan van de Vecht zijn
ijzeren aambeeld dat nu in zijn huis staat voor 28 h.p., te betalen met
Pasen. Koper meldt dat hij comparant het aambeeld leent tot Pasen en dat
deze het hem niet afhandig zal maken; verder heeft niemand enige
aanspraak erop.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verzoek

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Lambert vd
Lewen, Gysbert van
Lentinck, Claes
Jansz, Jacob
Aerentsz, Geert
Vecht, Herman vd
Glauwe, Symon
Jansz, Willem

samenvatting

Bovengenoemde kooplui verklaren samen en elk voor allen dat de stad
Kampen namens hen een vriendelijke brief geschreven heeft aan de Raad
van Dantzig en de stad Melvingen om deze te verzoeken hen toe te staan
dat hun schippers 100 last rogge van hun burgers kopen voor de schamele
inwoners van Kampen en dit als goede kooplui hier naar Kampen brengen
om deze hier te verkopen voor algemene behoefte en nergens anders; men
zal dit zal doen volgens de marktprijs afgesproken in Deventer en Zwolle.
Als zij deze rogge in Dantzig of in Melvingen kopen, met alle risico van de
zeevaart, dat dan de stad de helft van de rogge krijgt en de genoemde
kooplui de andere helft die het weer aan de stad aanbieden volgens de
afgesproken regels. Verder is het van belang dat als zij hun koren niet
kunnen afzetten, de Raad hen toestaat dit te doen waar het wel mag, omdat
zij anders verlies lijden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

Comparant
Koper

192v

DATUM:

03-03-1492

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

192v

DATUM:

204

06-03-1492

1623

1624

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Geertszpoort van der Ae

comparanten

Claes
Roederloe, Johan van

samenvatting

Comparant, natuurlijke zoon van Johan van Roederloe, is schuldig aan zijn
vader een bedrag van ƒ32 Rijnse g.g., waarvoor hij zijn vader als
onderpand stelt zijn vrije hof, waarvan een schepenbrief in bezit van zijn
vader is, die hem aangekomen is van wijlen Jutte van Roederloe, zijn
grootmoeder en die zijn vader vrijelijk mag gebruiken zolang de schuld niet
is betaald. De kosten van de hof zijn voor rekening van schuldenaar en
mocht deze overlijden vóór de schuld is betaald, dan mag Johan het
bedrag verhalen op de nagelaten goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Jacob
Abelen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een halve last rogge heeft ingescheept namens
wijlen Johan Abelen, die toekomt aan de gezamenlijke reders van diens
schip; deze rogge is ingescheept in het schip van Jan van Oosterwolde, in
de Sont.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Sloetemaker, Herman de
Dueren, Nanning van
Guedensoen, Joh. Geertsz
Albersz, Altger
Jonge, Willem

samenvatting

Schuldenaar
Vader

DATUM:

Zn Joh. v. Roederloe

07-03-1492

Comparant
Overledene

DATUM:

09-03-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Gevolmachtigde

En zuster Ave

En echtg. Vrouke

-Comparant is schuldig aan Nanning van Dueren 18 h.p. te betalen per 1
mei, met een marge van acht dagen.
-Johan Geertsz Guedensoen is schuldig aan Altger Albersz ƒ43 Rijnse
gulden te betalen met St. Jan, afkomstig van de aankoop van een rijnschip
dat door Altger vrij zal worden opgeleverd. Willem Jonge en echtgenote
zijn gemachtigd om het geld te ontvangen; akte is doorgehaald; dd 12-03.
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1625

1626

1627

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sulman, Claes
Maesz, Heyman
Grete
Schele, Tyman
Kremer, Peter
Bommel, Johan van

DATUM:

12-03-1492

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Comparant a. zijde
Idem
Idem

Wed. Evert Schele
En Meryken Schele
En Geertruyt Schele

samenvatting

Comparanten, op verzoek van de stad, hebben een oplossing gezocht voor
het conflict tussen de weduwe van Evert Schele en Tyman Schele, broer
van overledene en diens beide zusters, over de scheiding van de nagelaten
goederen. Er wordt afgesproken dat Grete Tyman en zijn zusters vóór
Pasen elk zal betalen 6 h.p. en daarmee moet de zaak opgelost zijn.
Partijen hebben geen aanspraken meer op elkaar. Verder melden zij van
Grete een bewijs met stadszegel ontvangen te hebben van de huwelijkse
voorwaarden van wijlen Claes Schele die nu niet meer van kracht zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Neyen, Derick
Martensz, Lubbert

samenvatting

Comparant is gemachtigd de erfenis te ontvangen die wijlen Johan de
voorzoon van Lubbert Martensz nagelaten heeft; Lubbert heeft hem
daarvoor 8 h.p. gegeven, waarvoor comparant hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

12-03-1492

Gevolmachtigde
Vader

DATUM:

206

19-03-1492

Van Venroede

1628

1629

comparanten

Rijnvisch, Frederick
Morre, Willem
Geertsz, Johan
Petersz, Geert
Hermansz, Otthe
Lubbertsz, Theus
Bruynsz, Geert

Intermediair
Intermediair
Vertegenwoordiger
Idem
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparanten, door de stad daartoe gevraagd en tevens als overlieden,
samen met de vertegenwoordigers van de twee partijen, n.l. van Dirck
Henrixsz en van de weduwe van Peter Glasemaker en diens erfgenamen,
hebben een conflict opgelost over de schulden die Peter en Dirck samen
gemaakt hebben. Er wordt afgesproken dat Gese, de weduwe van Peter, de
14 h.p. zal vorderen die men hen nog schuldig is volgens een cedule en
van dit bedrag zal zij Dirck het derde deel geven; verder zal zij alleen de 47
h.p. betalen die zij schuldig is aan Jacob Wulff en Jan Geye en Dirck zal
betalen Mense Verwer 5½ h.p. Mocht blijken dat Peter en Dirck samen meer
schulden gemaakt hebben dan deze, dan betaalt ieder de helft.
Hiermee moet alles zijn opgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentsz, Reyner
Geertruyt

samenvatting

Comparant en echtgenote verklaren schuldig te zijn aan de nagelaten
kinderen van Jacob Vlamyngh bij Geertruyt, n.l. Geertruyt, Dirck en Peter 8
h.p. tins per jaar afkomstig van de nagelaten goederen van hun vader
Jacob; comparanten stellen hiervoor als onderpand een rechtersbrief groot
15 h.p. per jaar die zij hierbij overdragen t.b.v. de kinderen aan Lambert van
der Hove en Gise Aerentsz, de voogden, die hieraan hun toestemming
hebben gegeven.
NB in de kantlijn: en nog 7 h.p. per jaar gevestigd op Ens volgens
documenten.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arytsz, Peter
Bolhoerne, Luyken
Ense, Johan van

DATUM:

19-03-1492

Schuldenaar
Echtgenote

DATUM:

Harderwijk

19-03-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

207

1

Texel - Molenaar )

Woltersz, Johan
Thele, Willem
Wede, Tyman van den

1630

1631

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zwager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Luyken Bolhoerne ƒ10 Rijnse g.g. van 23
stuiver voor de gulden, te betalen in drie termijnen, n.l. met St. Michael,
met Pasen en met St. Michael daarna.
- Johan van Ense is schuldig aan Johan Woltersz ƒ24 van 2 h.p. voor de
gulden wegens geleend geld; folio 194v, dd 27-03.
-Willem Thele is schuldig aan Tyman van den Wede 10 h.p.; folio 194v, dd
29-03.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
193v
DATUM:
Borgstelling - kinderbewijs

onroerend goed

Schip

comparanten

Jansz, Claes
Hoeve, Lambert vd
Geye, Jan
Dircksz, Herman
Geertsz, Peter
Dircksz, Coen
Woest, Claes

samenvatting

Comparanten, voogden over de nagelaten kinderen van Herman
Kuinretorff, beloven als goede kooplui en reders van het schip van Claes
Jansz, dat de stad Kampen voor hen borg staat ten opzichte van de stad
Goerree in Zeeland voor het schip en de waarde van de goederen die door
Pilgrim de Voss bezet zijn. Comparanten zullen de stad schadeloos stellen,
ieder naar verhouding van hun aandeel in de goederen van het schip.
1)
Het schip vervoert 9 last rogge, 1 last herpoys en 300 palen.
Claes Lentinck, Jacob Johansz, Mathijs Henrixsz beloven als goede
kooplui de stad te vrijwaren voor hun goederen in het schip, n.l. Claes
Lentinck voor 2½ last herpoys, Jacob Jansz voor 4½ last rogge en Mathijs
Henrixsz voor 3 last herpoys.
Verder hebben zij ten behoeve van de kinderen bewezen voor de goederen
van hun vader 15 h.p. per jaar gevestigd op een huis in de Oudestraat
volgens aanwezige documenten, waarvoor de voogden hen vrijwaren.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
194
Schikking

onroerend goed

Huizen en erven
Kampen, bij de nieuwe Muur, tussen de steeg en Symon Hanegreve

) op de kleine molen

19-03-1492

Comparant
Reder - koopman
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Schipper

) mengsel van lijnolie en hars voor de scheepshuid

DATUM:

208

24-03-1492

comparanten

1632

1633

Dueren, Nanning van
Vene, Johan van den
Hove, Wolbert ten
Rinckhouwer, Johan
Ingen, Kerstken van
Hermansz, Willem

Intermediair
Intermediair
Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

En Jacob[je]
En Lutgert

samenvatting

Comparanten hebben geïntervenieerd in het conflict tussen Kerstken van
Ingen en echtgenote Jacob[je] en Willem Hermansz en echtgenote Lutgert
over de huwelijksgift die zij van hun ouders ontvangen hadden, n.l. voor
Willem 450 pond, waarbij inbegrepen het brouwgereedschap, gerst,
huisraad, schulden en alles wat hij ontvangen had tot nu toe m.u.v. land,
erf en rente en Kerstken had ontvangen 600 h.p. Er is besloten dat Willem
na zijn moeders dood zal ontvangen 150 h.p. zodat Willem en Kerstken
beiden 600 h.p. hebben. Verder zullen Kerstken en Jacobje houden de
overwaarde van beide huizen, strekkend van Aelt Henrixsz tot aan de
IJssel; uit deze huizen hebben Heyle Herman Willemsz en de moeder van
Jacobje 8 h.p. per jaar als lijfrente tot aan hun dood, daarna houdt Willem
de 9 h.p. van zijn moeder Heyle gevestigd op zijn goederen in Hattem.
Hiermee hebben partijen geen aanspraken meer op elkaar; gedaan in 1487
op 15 februari.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
194v
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twele, Reyner van

samenvatting

Comparant belooft dat hij vóór Beloken Pasen in Utrecht zal komen, of
iemand anders namens hem, om daar van Jan van der Beke en Geert
Jansz, burgers uit Utrecht, 80 “grootkens gordelen” te ontvangen, ieder
van 26 stuiver Utrechtse valuta, het geld te vrijwaren en als dit niet gebeurt
en Jan en Geert lijden schade, dan zal Reyner dit vergoeden en de
hoofdsom betalen waarop hij ƒ40 Rijnse gulden, Overijsselse valuta, mag
korten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
194v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolt, Berent
Assensz, Geert
Elvyngen, Peter van

DATUM:

27-03-1492

Comparant

DATUM:

27-03-1492

Borg
Borg
Begunstigde

209

Schipper

1634

1635

1636

samenvatting

Comparanten stellen zich borg ten behoeve van Peter van Elvyngen voor
de ƒ2 Rijnse g.g. die hij Lambert Woltersz vanwege Hans Voss uit
Groningen gegeven heeft, zodat hij geen aanmaningen zal krijgen; mocht
dit toch gebeuren, dan zullen comparanten hem schadeloos stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
194v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Wolbert ten
Hoeve, Albert ten

samenvatting

Comparant verklaart dat hij overdraagt aan Albert ten Hoeve, zijn zoon,
twee Schepenbrieven, n.l. één van 8 h.p. per jaar uit twee huizen en erven
bij de Nieuwe Muur en de andere van 2 h.p. min 1 oord uit de hoeve die van
wijlen Jacob Visch geweest is, om hiermee zijn priesterlijke staat te
voeren; hij krijgt de helft contant en de andere helft op afroep.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Donatie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dolre, Gheertruyt van
Lubbersz, mr Ludolph
Goessensz, Claes

samenvatting

Comparante verklaart dat Albertus then Hoeve, de zoon van Wolbert then
Hoeve, aan wie zij per testament een jaarlijkse rente van 8 h.p. per jaar voor
zijn priesterlijke staat heeft gegeven, deze rente direct levenslang zal
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

27-03-1492

Comparant
Begunstigde

194v

DATUM:

Comparante
Momber
Momber

DATUM:

210

27-03-1492

31-03-1492

comparanten

1637

1638

Collen, Herman van
Neerden, Thoenijsz van
Tymmerman, Sybrant de
Lubbersz, Remmelt
Willemsz, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thoenijsz van Neerden ƒ11 Rijnse g.g. van 46
butken voor de gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan
en de andere helft met St. Jacob; mocht hij niet op tijd betalen dan belooft
hij dat goed te maken; akte is doorgehaald.
-Sybrant de Tymmerman is schuldig aan Thoenijsz van Neerden 34 h.p. van
20 karelsstuivers of 12 vuurijzers voor 2 h.p.; folio 195, dd 09-04.
-Remmelt Lubbersz is schuldig aan Johan Willemsz 26 h.p.; folio 195, dd
12-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
194v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thele, Willem
Thake, Grete

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij samen overeen gekomen zijn dat Grete aan
Tyman van der Wede de 10 h.p. zal betalen die zij hem schuldig zijn van
een os en dat Willem verder alle andere schulden zal betalen die hen
beiden aangaan; Grete zal hem verder 2 el Leids laken geven en hiermee
moeten de problemen zijn opgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurens, Johan
Broeder Reyner

samenvatting

Comparant belooft aan broeder Reyner te betalen vóór St. Jan het vierde
deel van de boterrente, te leveren in Kampen, waardoor de 7 el laken en 1
koffer die zij met elkaar hadden afgesproken, zijn vervangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

05-04-1492

Comparant
Echtgenote

195

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

211

06-04-1492

Vleishouwer - Sneek
Cellebroeder

1639

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195
Transport van rechten

DATUM:

09-04-1492

onroerend goed

Erf in Zalk

comparanten

Hermansz, Evert
Roderloe, Johan van

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johan van Roderloe een
twaalfde deel van een erf in Zalk, ongeveer 24 morgen groot, met een
aandeel in het huis en getimmerte dat daarop staat en de rechten aan het
erf verbonden; Gosen Klinckenberch bezit de helft van het erf en Belye van
Wilssem 2 delen van de andere helft, Gheert Schepeler heeft ook een
twaalfde deel; comparanten beloven aan koper een betere vestenis te
doen als dat nodig is.

Comparant
Koper

En echtg. Stijne

bijzonderheden

1640

1641

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

195

DATUM:

09-04-1492

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat en Veenstraat

comparanten

Willemsz, Berent
Jansz, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij geen goederen zullen verkopen uit het huis
in de Oudestraat, dat in de Veenstraat, het land en de hof in Zalk, zo lang
de 6 h.p. niet zijn kwijtgescholden die Henrick Jansz namens hen betaald
heeft aan Dirck van Olst, die daarvan de documenten heeft.
Comparanten beloven het geld af te lossen in zes jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrixsz, Gheert
Jansz, Henrick

Comparant
Borg

DATUM:

En echtg. Hadewich

09-04-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Henrick Jansz om de
goederen te beheren die zijn ouders hebben achtergelaten.

bijzonderheden

Geen
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1642

1643

1644

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195
Schuldbekentenis

DATUM:

12-04-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Calcberner, Lambert
Griete
Olst, Tyman van
Hasvelt, Claes
Johansz, Jacob

samenvatting

-Comparant verklaart de minderjarige kinderen van zijn echtgenote,
Heyman en Jutte, samen 10 h.p. schuldig te zijn en Griete meldt dat dit ook
geldt voor haar goederen.
-Tyman van Olst is schuldig aan Claes Hasvelt 10 h.p. vanwege Henrick
Haghensz uit Vollenhove, te betalen veertien dagen na Pasen; dd 14-04.
-En aan Jacob Johansz 18 h.p. te betalen veertien dagen na Pasen; dd 1404.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gese
Loysz, Gheert

samenvatting

Comparante verklaart van Gheert Loysz ontvangen te hebben het bedrag
dat hij haar schuldig was en in het stads boek had laten vermelden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheve, Aelt
Tymansz, Gysbert
Oudewijnsz, Lubbert
Gerrytsz, Gerryt
Mewsz, Peter
Moersse, Johan van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gysbert Tymansz 34 h.p. te betalen met
Midzomer.
-Lubbert Oudewijnsz is schuldig aan Gerryt Gerrytsz 2½ h.p. te betalen met

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

14-04-1492

Comparante
Schuldenaar

DATUM:

16-04-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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Echtg. Peter Salm

Oldenbroek

St. Jacob, afkomstig van de aankoop van een huis in de Hagen; dd 17-04.
-Peter Mewsz is schuldig aan Johan van Moersse 17 h.p. te betalen hiervan
10 pond met St. Levien en 7 pond met Pasen daarna; folio 196, dd 19-04.

1645

1646

1647

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis e.d. op het Hoilken

comparanten

Rogge, Tyman
Petersz, Arent

samenvatting

Comparant verklaart dat het huis, de hof, het getimmerte, de berg en het
vee en alles wat er bij hoort, zoals hij nu bewoont en gebruikt, voor de helft
zijn eigendom is en dat Arent Petersz de andere helft bezit; al het
genoemde stelt hij als onderpand aan Arent voor zijn schulden, zoals zaad,
koren, koeien en andere zaken; mocht zijn helft niet voldoende zijn, dan
mag Arent vóór het opslaan van het koren, ervan nemen zoveel als hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Geertsz, Willem
Nannensz, Dirck

DATUM:

17-04-1492

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

17-04-1492

Schuldenaar
Schuldeiser

Wieringen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Nannensz een bedrag van ƒ127 van 40
butken of 20 stuiver voor de gulden, afkomstig van een rijnschip met
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in drie termijnen n.l.
met 1 mei, met Midwinter en met St. Jan 1493. Hij stelt als onderpand het
schip met toebehoren en afgesproken is dat Willem zal betalen met de
volgende valuta: ƒ1 g.g. voor 24 stuiver, 1 Henrixs stoter voor 3½ butken, 1
vuurijzer voor 4 butken, 1 Franse blanke voor 1½ butken, woecheyen en
Groninger penningen voor 6 plakken, 1 Davids Jager voor 2½ butken;
betaling is altijd in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
195v
Verklaring

DATUM:

214

18-04-1492

1648

1649

onroerend goed

De Clumps mate

comparanten

Symonsz, Jacob
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de geldelijke lasten die hij op last van Seyne
Igermansz heeft overgenomen van de Clumps mate, zal dragen zolang hij
leeft en dat hij afstand zal doen van de wete[brief] die Geert Hermansz hem
daarvoor heeft geschreven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Deal

onroerend goed

De Clumps mate

comparanten

Symonsz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de geldelijke lasten van de Clumps mate van
dijken, dammen, wegen en weteringen levenslang op eigen kosten zal
dragen buiten Seyne Igermansz, dijkgraaf en heemraden om; daarvoor zal
hij levenslang mogen gebruiken zijn huis en hof die op het erf van Seyne
Igermansz staan en het Koel Hoffken dat afgegraven is op Seynes land, dit
geldt ook voor zijn erfgenamen na zijn dood; zo niet, dan zullen deze het
huis direct afbreken, het Hofken niet meer gebruiken en comparant zal
afstand doen van de wete[brief] die Gheert Hermansz aan Seyne heeft
geschreven, zodat deze er geen last van heeft; hij zal ook geen ganzen
houden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196
Schuldbekentenis

onroerend goed

Jachtever

comparanten

Buck, Henrick
Jansz, Berent
Oestenhuisz, Arent
Voss, Henric
Egbertsz, Arent
Petersz, Luyken

samenvatting

Comparant
Opdrachtgever

196

DATUM:

19-04-1492

Comparant

DATUM:

Alias Royken

Alias Royken

21-04-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

i.d. Witte Arent

Enkhuizen

-Comparant is schuldig aan Berent Jansz in de Witte Arent, alias Crick, een
bedrag van ƒ600 Rijnse g.g. waarvan met St. Michael ƒ300 betaald moet
worden en de rest met Halfvasten daarna; hij stelt als onderpand al zijn
goederen totdat alles betaald is; akte is doorgehaald.
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-Arent Oestenhuis is schuldig aan Henric Voss 10 h.p. te betalen op 1 mie
1493; akte is doorgehaald; dd 30-04.
-Arent Egbertsz is schuldig aan Luyken Petersz 26 h.p. en 15 butken van 20
butken voor het pond, afkomstig van een jachtever die hij van hem gekocht
heeft; te betalen op 1 mei 1493 met een marge van acht dagen; dd 30-04.

1650

1651

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voss, Henric
Jansz, mr Henric
Vreden, Johan van
Tymansz, Gysbert
Langen, Rolof van
Aerentsz, Willem

DATUM:

30-04-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Slotenmaker
Uterwijck

Molenaar

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Henric Jansz 20 h.p. te betalen op 1
mei1493.
-Johan van Vreden is schuldig aan Gysbert Tymansz 9 h.p. van haver, te
betalen de helft als zijn wagen weer in orde is en de andere helft met St.
Jan; dd 02-05.
-Rolof van Langen heeft van Willem Aerents het geld ontvangen dat deze
hem schuldig was, waarvoor hij hem nu vrijwaart; dd 02-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Verkoop vee

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wise, Johan de - sr
Hake, Gise

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gise Hake vier melkkoeien, te
weten 2 pikzwarte koeien, 1 zwartbonte koe en 1 roodbonte koe; Gise heeft
deze koeien weer uitgeleend aan comparant en kan ze weer terugnemen
zodra hij dat wil, voor een bedrag dat hem reeds betaald is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

07-05-1492

Comparant
Koper
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1652

1653

1654

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Henrick
Hoirne, Gysbert van
Wynkens, Alyt
Rijnvisch, Frederic
Wulffsz, Wolter
Egbersz, Tyman
Calckbarner, Lambert

07-05-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Linnenwever

Wijnheer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gysbert van Hoirne 8 pond.
-Alyt Wynkens is schuldig aan Frederic Rijnvisch en Wolter Wulffsz 40 h.p.
van wijn accijns; akte is doorgehaald; dd 07-05.
-Tyman Egbersz is schuldig aan Lambert Calckbarner 9 h.p. van huishuur
en van veen; dd 12-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Albert

samenvatting

Comparant verklaart op zijn sterfbed dat de volgende personen hem geld
schuldig zijn:
-Cornelys Mathijsz: ƒ27 Rijnse gulden van 20 stuiver te betalen met St.
Michael.
-Kempe Henrixsz: ƒ1 Hoorns gulden en 1 h.p.
-Willem Loff: ƒ1 Hoorns gulden en 13½ butken; hier heeft hij voor
schoongemaakt een borstharnas en een helm
-Idem: beugels 12 butken
-Greetken Backers: 10 pond te betalen met Pinksteren
-Herman Geye: 7 butken
-Katherine, opkoopster op de Vloeddijk: 25½ butken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Medegebruik

onroerend goed

Hof

comparanten

Derixsz, Derick
Mellysz, Henrick

DATUM:

07-05-1492

Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Begunstigde
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12-05-1492

En echtg. Alyt - Zwolle
En echtg. Femme

1655

1656

samenvatting

Comparanten verklaren dat Henrick Mellysz en echtgenote mede
gerechtigd zijn en gebruik kunnen maken van het hofje dat voor Ommen
ligt; zij worden hierbij gemachtigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouensz, Johan
Bolhoerne, Luyken
Jansz, Berent

DATUM:

14-05-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

Texel
i.d. Witte Arent

samenvatting

Comparant is schuldig aan Luyken Bolhoerne een bedrag van ƒ18 Rijnse
g.g., afkomstig van een molensteen, te betalen de helft met St. Maarten en
de andere helft met St. Jan daarna. Berent Jansz staat borg en Claes
Claesz van Texel belooft de borg schadeloos te stellen, waarvoor
comparant Claes als onderpand stelt zijn molen, molensteen en
toebehoren en verder al zijn goederen, totdat alles betaald is.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
196v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Mathijs
Vene, Evert van den
Hermansz, Henric
Knygge, Katherijne
Neerden, Tonijs van
Jansz, Aerent

DATUM:

15-05-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

Brunnepe

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert van den Vene 13 h.p.
-Henric Hermansz is schuldig aan Evert van den Vene 12 h.p.; dd 15-05.
-Katherijne Knygge is schuldig aan Tonijs van Neerden 13 h.p., waarvoor
zij als onderpand stelt twee grote tinnen schotels en als zij niet goed
genoeg zijn, zal zij het onderpand aanpassen; dd 18-05.
-Aerent Jansz is schuldig aan Evert van den Vene 13½ pond en 1 oord; dd
18-05.

bijzonderheden

Geen
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1657

1658

1659

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197
Schuldbekentenis

DATUM:

21-05-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentsz, Johan
Rode, Jacob
Gruter, Lubbert
Scherpenberch, Herman
Wulff, Jacob

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Rode 12½ h.p.
-Lubert Gruter meldt dat hij op vrijdag na Letare het huis van Herman
Scherpenberch gepand heeft voor een bedrag van 16 pond pacht, namens
Seyne Igermansz; dd 23-05.
-Jacob Wulff heeft hetzelfde huis van Herman Scherpenberch gepand voor
16 pond pacht op donderdag na Pasen, namens hemzelf; dd 23-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swarte, Claes
Petersz, Lubbert
Gosensz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van zijn grootmoeder, Batte Schade, een Schepenbrief met 2
zegels van de stad Zwolle, groot ƒ3 Rijnse g.g. en 1 oord per jaar,
afkomstig van 20 h.p. per jaar gevestigd op het huis van Johan Lambertsz
in Zwolle, waarvoor hij de executeurs bedankt met belofte van vrijwaring.
Hij ontheft hen ook van de voogdij die zij over hem hebben gehad namens
zijn ouders.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wythensz, Asse
Igermansz, Seyne
Alyt
Mouwersz, Jan
Gruythusen, Geert van de

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Korfmaker

23-05-1492

Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:
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26-05-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

En dochter Lumme
Echtg. Wynken Wesselsz
Knecht Albert Mulertsz

Wilssem, Bartolt van

1660

1661

Schuldenaar

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz 20 h.p. van achterstallige
pacht.
-De vrouw van Wynken Wesselsz is schuldig aan Jan Mouwersz ƒ70 Rijnse
gulden van 2 pond voor de gulden; dd 26-05.
-Geert van de Gruythusen heeft ontvangen van Bartolt van Wilssem ƒ5
Rijnse g.g. die Albert Mulert aan Herbert van der Wede, broer van mr
Bartolt, met Pasen betaald heeft en bedankt voor de betaling; dd 26-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Gerrijtsz, Dirck
Neerden, Thonys van
Gheertsz, Berent
Buter, Roloff
Johansz, Evert
Heynensz, Herman

DATUM:

26-05-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Opreder

Ens
Kuinre

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thonys van Neerden 100 h.p., te betalen met
St. Thomas, afkomstig van laken en mocht hij in gebreke blijven met
betalen en Thonys daar schade door ondervinden, dan zal dit door
schuldenaar moeten worden opgelost.
-Berent Gheertsz is schuldig aan Roloff Buter ƒ39 Rijnse g.g.; dd 02-06.
-Evert Johansz is schuldig aan Herman Heynensz ƒ22 Rijnse gulden van 2
h.p. voor de gulden, te betalen de helft met St. Katherine en de andere helft
op 1 mei, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; dd 0206.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Claes
Oelislager, fra Henrick
Entesen, Gysbert
Annesen, Wele
Goessensz, Albert
Wiesant, Seyne
Lynthorst, Albert then

samenvatting

DATUM:

04-06-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar

Kremer
Frankrijk
En broer Bertolt
Zwolle

-Comparant is schuldig aan broeder Henrick Oelislager namens het
klooster van Hulsbergen ƒ14 Rijnse g.g. en 18 h.p. en ook nog de aanmaak
van 2 vaten olie.

220

-Gysbert Entesen is schuldig aan Wele Annesen 14 h.p. afkomstig van een
evertje dat hij van hem gekocht heeft, te betalen de helft met St. Michael en
de rest met Pinksteren; folio 197v, dd 14-06.
-De gebroeders Goessensz hebben verkocht aan Seyne Wiesant en Albert
then Lynthorst 2 koeien, 1 vaars en 1 stier voor 18 h.p. en een ½ mud
rogge; folio 197v, dd 14-06.

1662

1663

1664

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Claes
Melinchuisz, Luyken

samenvatting

Comparant verklaart dat hij na de 3 vaten meel die hier vastgehouden zijn,
aan Luyken Melinchuisz nog 2 vaten meel heeft laten volgen en de drie
vaten die hier nog zijn zullen in verzekerde bewaring blijven totdat er
iemand komt die gerechtigd is ze in ontvangst te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Derxsz, Sweder
Roters, Gese
Kroesz, Egbert

DATUM:

04-06-1492

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Schipper
Emden

08-06-1492

Comparant
Echtgenote
Koper

En echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert Kroesz en diens
echtgenote, voor een bedrag dat zij reeds hebben ontvangen, 3 h.p.
erfrecht volgens Schepenbrief die zij hem hierbij hebben overhandigd en
die als onderpand bij het gerecht in Zwolle zal blijven; zij beloven volgens
landrecht een officiële bevestiging te geven, door hen gesigneerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

DATUM:
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15-06-1492

comparanten

1665

1666

Derxsz, Sweder
Claesz, Willem
Petersz, Evert
Voirne, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

i.d. Hagen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Claesz ƒ80 Rijnse gulden van 2 h.p.
voor de gulden, afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat hij van
hem gekocht heeft, te betalen de helft met St. Maarten 1493 en de andere
helft in 1494, waarvoor hij het schip met toebehoren als onderpand stelt
e
totdat alles betaald is. NB in de kantlijn: 1 termijn betaald.
-Rijnschipper Evert Petersz is schuldig aan Johan Voirne 10½ h.p.; dd 1606.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
197v
Schikking

onroerend goed

Hof
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Witte, Erenst
Remmelynck, Jacob
Stege, Jacob then

samenvatting

Op verzoek van de beide partijen, hebben comparanten een schikking
getroffen in het conflict tussen Albert Claesz en priester Johan Cornelijsz
over een hof. Er wordt afgesproken dat Albert priester Johan de hof zal
geven voor ƒ10 Rijnse gulden en stelt zijn lijfrente brief die hij heeft op de
stad Harderwijk en die nu in handen is van mr Peter de Leghe, pastoor te
Kampen, als onderpand t.b.v. priester Johan, groot ƒ20 Rijnse g.g., die
Johan ontvangt met Petri ad Vincula a.s. in Harderwijk en tevens in het jaar
1493, 20 h.p. van de ƒ20 g.g.; mocht Albert intussen overlijden dan kan
priester Johan diens “goede heren” hierover aanspraken. En hiermee zijn
alle eerdere afspraken nietig verklaard.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
198
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Peter
Baersz, Ysbrant
Strokell, Seyne van
Voirne, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ysbrant Baersz ƒ3 Rijnse gulden per jaar, de

DATUM:

16-06-1492

Intermediair
Idem
Idem

DATUM:

15-06-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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Rijnschipper

gulden voor 2 h.p. gerekend, te betalen gedurende 5 jaar vanaf Pasen 1493.
-Seyne van Strokell is schuldig aan Johan Voirne 9 h.p. en 1 plak; dd 15-06.

1667

1668

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
198
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Kogge

comparanten

Claesz, Jacob
Woest, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Claes Woest de ƒ30 Rijnse
koopmansgulden die zijn medegezellen en hij nog tegoed hadden van de
aanschaf van een kogge, waarop hij officieel ƒ18 korting mocht geven,
door Claes bevestigd en ƒ12, maken samen ƒ30; hij bedankt voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tele, Wyllem
Henrixsz, fra Otto
Dueren, Nanning van
Schoemaker, Johan
Kerckhof, Dirck
Martensz, Lubbert
Convent Hulsbergen

15-06-1492

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

Enkhuizen

18-06-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Momber
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De schollenvanger
En echtgenote

samenvatting

-Comparant is schuldig aan broeder Otto Henrixsz ƒ6 enkele gulden van 20
caroli stuiver voor de gulden en stelt al zijn goederen als onderpand voor
de betaling met St. Maarten; mocht hij in gebreke blijven, dan mag
schuldeiser dit verhalen op zijn goederen.
-Johan Schoemaker is schuldig aan Dirck Kerckhof 28 pond te betalen met
St. Jan; dd 18-06.
-Lubbert Martensz is schuldig aan het klooster te Hulsbergen 76 h.p. te
betalen op 1 mei 1493 in valuta die nu geldt op St. Jan; dd 18-06.

bijzonderheden

Geen

223

1669

1670

1671

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198
DATUM:
Verklaring van ontvangst

26-06-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Gheert
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparant heeft ontvangen van zijn voogd 62 h.p. afkomstig van zijn broer
wijlen Jan Willemsz en diens dochter, zijn nicht, gestorven in Pontefarrant
en verder 12 pond per jaar volgens documenten die diens echtgenote Alyt
hem heeft overhandigd; hij bedankt voor de betaling met belofte van
vrijwaring. De documenten moeten voorlopig maar op de Sonnenberch in
het convent blijven totdat zeker is dat er geen aanspraken volgen; hij zal
wel de pacht beuren van 12 ponden hoewel de documenten van Rijnse g.g.
spreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rot, Berent
Aerentsz, Herman
Stalknecht, Rotger
Voirne, Johan
Jansz, Cornelis
Heymansz, Jacob

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Aerentsz 28 butken.
-Rotger Stalknecht is schuldig aan Johan Voirne 4½ pond en 2½ plak; dd
03-07.
-Cornelis Jansz is schuldig aan Jacob Heymansz ƒ100 Rijnse g.g. van 2
h.p. voor de gulden vanwege de bruidsschat van zijn dochter Heyle; hij
stelt daarvoor als onderpand de helft van zijn huis aan de Vloeddijk met
alle toebehoren, waarvan de andere helft toebehoort aan zijn zoon Louwe,
met een uitgang van 22 pond; folio 199, dd 11-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Luydekensdr, Gese
Aerentsz, Wessel

Comparant
Voogd

DATUM:

Steenwijk

26-06-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-06-1492

Comparante
Momber
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De Dove

Wed. Wolter Jansz - Wilsum
En familie

Jansz, Johan
Stelling, Herman
Assensz, Geert

1672

1673

1674

Momber
Erfgenaam
Borg

idem
En zusters Heyle enGese

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij een schikking hebben getroffen met de
andere erfgenamen zodat er later wederzijds geen aanspraken gemaakt
kunnen worden; zij bedanken elkaar. Er is een borg aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198v
Testament

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sonnenberch, Henrick
Vene, Johan van den
Vene, Henric van den

samenvatting

Comparant verklaart dat als hij overlijdt zonder wettige nakomelingen
achter te laten, dat zijn goederen dan bestemd zijn voor zijn zieleheil
volgens zijn testament brieven; hij machtigt de gebroeders van den Vene
om zijn schulden te innen en zijn goederen te verkopen en daarbij te
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
198v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, mr Claes
Geertsz, Lubbert
Sticker, Henric
Jansz, Goert

DATUM:

30-06-1492

Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:

03-07-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Priester

Zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Lubbert Geertsz, Henric Sticker en
Goert Jansz om zijn uitstaande schulden en renten te innen en zijn
goederen te verkopen en het geld weer te investeren in het officie dat hij
heeft gevestigd en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

198v

DATUM:

225

03-07-1492

1675

1676

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Momme, Johan - jr
Vene, Henrick van den
Lubbertsz, Peter

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick van den Vene en
Peter Lubbertsz ƒ25 Rijnse g.g. in mindering van de ƒ600 Rijnse g.g. waar
zij borg voor staan, afkomstig van de bruidsschat van zijn vrouw.
-Verder meldt hij ontvangen te hebben van de borgen ƒ200 Rijnse g.g. in
mindering van het genoemde bedrag; dd 09-08.
-Peter Lubbertsz verklaart dat Henrick van den Vene van deze ƒ225 alleen
betaald heeft ƒ161,50.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, Goessen van
Vene, Jan van den
Convent St. Agnietenberg
Hoyer, Albert

samenvatting

Comparanten, daartoe verzocht door de Raad, verklaren een schikking
getroffen te hebben tussen het klooster van St. Agnietenberg en
Albert Hoyer over de nagelaten goederen van Gherbrich van der Scheer,
waar het klooster in gerechtigd zou zijn en die afkomstig zijn van de vader
van wijlen priester Willem, Pilger Dubbeltsz. Er is besloten dat Albert het
klooster de 4 mud rogge per jaar zal geven die Gerbrich had uit Raalte
volgens document dat Albert het klooster heeft gegeven; het klooster
daarna heeft geen enkele aanspraak meer op de goederen van Gerbricht of
die van de vader van priester Willem.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Gherloich
Tette
Rossen, Lambert van
Kystemaker, Lambert

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

226

09-07-1492

12-07-1492

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Schoonmoeder

1677

1678

samenvatting

-Comparant is schuldig aan zijn schoonmoederƒ80 Rijnse
koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, wegens een lening en
stelt daarvoor als onderpand zijn huisraad, inboedel, kleinodiën, bedden,
schotels, ketels, potten, kisten, kasten en al zijn goederen totdat hij alles
heeft terugbetaald.
-Lambert van Rossen is schuldig aan Lambert Kystemaker 16½ h.p. en 10
plakken; dd 15-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Mast, Johan
Willemsz, Jan
Dircksz, Cornelis

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de erfgenamen van Jan Willemsz ƒ28 van 2
h.p. voor de gulden, waarvan hij ⅓ deel moet betalen met 1 mei, het
volgende deel met St. Maarten en het laatste deel met St. Maarten daarna,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; voor het eerste
deel stelt hij als onderpand de ƒ18 die Evert van Urk hem in het register
schuldig heeft bekend en voor de andere twee termijnen zijn schip met
toebehoren.
-Cornelis Dircksz is schuldig aan de erfgenamen van Jan Willemsz ƒ19
Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden, te betalen per 1 mei en nog ƒ19
per 1 mei het jaar daarna, afkomstig van een schip dat hij als onderpand
stelt; dd 15-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorbers, Kathrine
Dorbersz, Ulfert

DATUM:

15-07-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

Rijnschipper
De erfgenamen van ...

19-07-1492

Comparante
Schuldenaar

Broer

samenvatting

Comparante verklaart op haar sterfbed dat haar broer Ulfert haar schuldig
is ƒ31½ Rijnse g.g., nog ƒ6 Rijnse g.g. van een boot, nog ƒ3 Rijnse gulden
wegens een lening in Deventer toen zij haar been gebroken had, nog ƒ2½
Rijnse gulden die de weduwe van Johan van Roederloe voor hem betaald
heeft en nog 20 pond van een schip dat hij verkocht heeft.

bijzonderheden

Geen

227

1679

1680

1681

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

199v

DATUM:

18-07-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynkensz, Henrick
Geye, Jan
Holten, Jan ten

samenvatting

Comparant verklaart in Bergen, Noorwegen, beloofd te hebben aan de
maatschap van Jan Geye en Jan ten Holten dat hij geen geld zou uitgeven
van het geld dat hij in bewaring had van Herman Bosken, n.l. 180 h.p. aan
goederen en bovendien dat de maatschap toestemming had gegeven de
goederen en vis uit Bergen mee te brengen; hij herhaalt zijn belofte geen
geld uit te geven zonder toestemming van de maatschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Houwinck, Goyken
Seynensz, Claes
Albertsz, Jan
Petersz, Willem
Dam, mr Jan van

Comparant
Maatschap
Maatschap

DATUM:

18-07-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Seynensz ƒ39 Rijnse gulden van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen hiervan de helft met St. Jan en de andere helft
met St. Jan een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem
gekocht heeft en dat hij met de toebehoren als onderpand stelt.
-Jan Albertsz is schuldig aan Willem Petersz 5 h.p. waarvan de helft met St.
Michael betaald zal worden en de rest met Midvasten; dd 20- 07.
-mr Jan van Dam heeft van Jan Albertsz alles ontvangen dat deze hem
schuldig was en in het stadsboek genoteerd stond; dd 20-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199v
DATUM:
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Gosen
Frerixsz, Geert

24-07-1492

Comparant
Koper

228

En echtg. Evesse

1682

1683

1684

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij verkocht hebben aan Geert Frerixsz de
kindsdelen, erfenissen, goederen, kleinodiën, huisraad die Evesse van
Ghese Egbertsz, haar moeder, geërfd heeft. Geert zal hiervoor 19 h.p.
betalen zodat partijen geen aanspraken meer op elkaar hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wolter
Albertsz, Johan
Mouwersz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Albertsz ƒ10 Rijnse gulden van 2 h.p.
voor de gulden, te betalen binnen vier weken na St. Jacob en Jan
Mouwersz zal het geld ontvangen.
-Johan Albertsz is schuldig aan Johan Mouwersz ƒ12 Rijnse gulden van 2
h.p. voor de gulden, te betalen zoals vermeld en daarbij zijn inbegrepen de
ƒ10 afkomstig van Wolter Jansz, afkomstig van een rijnschip dat ook
onderpand is; NB in de kantlijn: betaald; dd 24-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ae, Johan van der
Endoven, Henrick van
Henrixsz, Henrick

DATUM:

24-07-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

27-07-1492

Comparant
Voogd
Voogd

Schout

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn dochter Gheertruyt dat haar voogden van
plan zijn haar binnen anderhalf jaar 40 h.p. te betalen waarmee haar
moeders erfdeel is uitbetaald; als zij het geld ontvangen heeft, zal zij haar
vader bedanken.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200
Betalingsbelofte

DATUM:

229

27-07-1492

1685

1686

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsen, Wynken van
Backer, Tonijs
Vechte, Jan van der

samenvatting

Comparanten beloven Jan van der Vechte met Pasen 21 h.p. te betalen
vanwege de huishuur van wijlen Albert Backer; verhuurder geeft hen
daarop de huisraad terug waarop hij beslag had gelegd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Cuper, Dirck
Ottensz, Geert
Albersz, Johan
Dircksz, Coen
Budelsz, Gese
Wolbersz, Wolbert

Comparant
Comparant
Verhuurder

DATUM:

30-07-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Ottensz 12½ h.p. te betalen hiervan 4
pond met St. Maarten, 4 pond met Midvasten en de rest met Pinksteren
1493; het bedrag is afkomstig van de aankoop van een schuit; akte is
doorgehaald.
-Johan Albersz is schuldig aan Coen Dircksz 8 h.p. te betalen met St.
Maarten, afkomstig van de verdeling van een boot die hierbij is afgerond;
dit is geregeld door Berent Henrixsz en Kerstken Jansz vanwege de stad;
dd 03-08.
-Gese Budelsz is schuldig aan Wolbert Wolbertsz 39 h.p. te betalen binnen
een maand; dd 04-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Lubbert
Dueren, Nanning van
Maesz, Heyman
Hoyer, Albert

samenvatting

Comparanten, door beide partijen daartoe verzocht, hebben een schikking

DATUM:

04-08-1492

Intermediair
Idem
Intermediair
Idem

230

1

Voor Laurens then Holten )
idem
Voor Jacob Heymansz
idem

getroffen tussen Laurens then Holten en echtgenote en Jacob Heymansz.
Laurens zal Jacob betalen van het bedrag van 209 h.p. dat hij hem schuldig
2
is 106 h.p. binnen drie weken ) en 109 h.p. in 1493 met Petrus ad Vincula,
waarmee tevens de onkosten zijn betaald. Jacob accepteert deze regeling;
akte is doorgehaald.
NB in de kantlijn: diverse betalingen;
2
) Lambert van der Hoeve meldt dat hij van stadswege uitgereikt heeft aan
de broer van Jacob Heymansz, Gysbert Heymansz, 106 pond waarmee de
jaarlijkse 5 pond is afgelost vanwege Lambert then Holten.

1687

1688

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Griete
Krumme, Kathrijne
Machorys, Jacob
Rogge, Tyman
Jansz, Peter
Ense, Johan van
Alyt

) en echtgenote Hille

DATUM:

04-08-1492

Schuldenares
Schuldeiseres
Borg
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Dochter Jac. Machorys
Vader
In “de Frankrijk”
Maagd van Gese Budel

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Kathrijne Krumme 20 h.p. te betalen in vier
termijnen: nu contant, met St. Maarten, met Midvasten en tenslotte met de
St. Levien markt 1493; zij stelt als onderpand het huis waarin zij woont met
Claes haar man. Haar vader is borg.
-Tyman Rogge is schuldig aan Peter Jansz 9 h.p.; folio 201, dd 09-08.
-Johan van Ense is schuldig aan de dienstmaagd van Gese Budel 5½ h.p.;
folio 201, dd 09-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cruse, Claes
Rijnvisch, Frederick
Berge, Henrick van den
Claesz, Henrick
Klinckenberch, Jacob

samenvatting

DATUM:

07-08-1492

Intermediair
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Henrixsz

Comparanten, door partijen daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Henrick Claesz en Jacob Klinckenberch inzake problemen
over Jacob’s broer Hugo. Er wordt afgesproken dat Jacob Henrick nu zal

231

betalen 10 h.p., met Pasen over een jaar 9 h.p. en het jaar daarna weer 9
h.p.; voorwaarde is dat Henrick, die de schuldbekentenis van Hugo heeft
groot 35½ h.p., Jacob niet zal manen; mocht Hugo intussen overlijden dan
zal Jacob de verplichting overnemen.
NB in de kantlijn: dd 29-04-149? meldt Claes Gosensz dat hij deze schuld
overdraagt aan Willem Jonkers.

1689

1690

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200v
Schikking

onroerend goed

Huis en hof
Vollenhove

comparanten

Wilting, Andries
Ysselmuden, Henrick v.
Hamer, Symon
Henrixsz, Igerman

samenvatting

Comparanten hebben namens de verschillende partijen een schikking
getroffen inzake het conflict over de nagelaten goederen van Grete. Er is
afgesproken dat Tyman de kinderen de kleren, kleinodiën en
lijfstoebehoren zal uitreiken, waarvan hij nu slechts een deel heeft
gegeven; verder zal hij hen geven het beste bed met toebehoren, dat zij
reeds ontvangen hebben; de kinderen houden ook huis, hof en erfenis uit
Vollenhove of het geld daarvan, waar Tyman geen aanspraak op kan
maken. Hij mag de uitstaande schulden innen en moet de gezamenlijke
schulden betalen. Hiermee moeten beide parijen het doen.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
200v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf in Oosterwolde geheten: Derick Sonder Sorgen erve

comparanten

Momme, Jan - jr
Vene, Henrick van den
Lubbersz, Peter
Glynthagen, Wobbe

samenvatting

-Comparant verklaart dat er problemen zijn tussen hem en Henrick van den
Vene en Peter Lubbersz over betaling van de zilvergelden, waarover zij het
niet eens kunnen worden.
-Hij erkent dat hij schuldig is aan Henrick en Peter een bedrag van ƒ430
Rijnse g.g., die pas betaald worden als hij hen in Kampen een
Rechtersbrief levert, die bewijst dat het erf dat hij gekocht heeft in
Oosterwolde betaald is door zijn echtgenote Femme Glynthagen.
-Wobbe Glynthagen geeft een volmacht aan haar zwager Jan Momme jr om
namens haar de schulden en goederen te innen die Femme van Holtzende

DATUM:

07-08-1492

Intermediair
Idem
Idem
Idem

1

Priester - namens )
idem
2
Namens Tyman v.Olst )
idem

) de zusters Femme en Johanna, kinderen van wijlen Grete Arentsz
) weduwnaar van Grete

2

DATUM:

232

09-08-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Volmachtgeefster

hen nog schuldig is en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou
hebben.

1691

1692

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
201
Schuldbekentenis

onroerend goed

Jachtever

comparanten

Eckelboem, Henrick J.
Egbersz, Aerent
Ense, Johan van
Berge, Henrick vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Aerent Egbersz 7½ h.p. te betalen met St.
Maarten; verder is hij hem schuldig 26 pond en 15 butken afkomstig van
een jachtever die hij van hem gekocht heeft en die betaald moet worden
met 1 mei 1493, met een marge van acht dagen; hij stelt als onderpand het
schip, dat hij belooft niet te verkopen voordat alles betaald is.
-John van Ense is schuldig aan Henrick van den Berge 11 h.p. te betalen de
helft met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten een jaar daarna; dd
09-08.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
201
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Porsz, Gese
Roederloe, Johan van
Roethoeft, Johan Geertsz
Ghisensz, Evert
Henrixsz, Geert
Mr Gijsbert

DATUM:

09-08-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-08-1492

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zalk

Kremer
Barbier

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Johan van Roederloe 11½ h.p.
-Johan Geertsz Roethoeft is schuldig aan Evert Ghisensz 6 h.p. te betalen
de helft met St. Levien en de andere helft met Pasen; dd 13-08.
-Geert Henrixsz is schuldig aan mr Gijsbert, barbier, 4 h.p. te betalen met
St. Maarten ; dd 16-08.

bijzonderheden

Geen

233

1693

1694

1695

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
201
Schuldbekentenis

DATUM:

20-08-1492

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Tycheler, Wolter
Baersz, Ysbrant
Busch, Jacob
Martensz, Lubbert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ysbrant Baersz ƒ60 Rijnse gulden van 2 h.p.
voor de gulden, waarvan ƒ20 betaald moet worden met St. Maarten, ƒ20
een jaar daarna en de laatste ƒ20 op 1 mei daarna, afkomstig van een
rijnschip dat Wolter ook als onderpand stelt.
NB in de kantlijn: akte is doorgehaald; betaald.
-Jacob Busch is schuldig aan Lubbert Martensz ƒ9 enkele Rijnse gulden;
folio 201v, dd 17-08.
-Idem 11 h.p. min 1 oord; folio 201v, dd 17-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
201v
Onderpand

onroerend goed

-Goederen genaamd de Haer, Doornspijk
-Goederen in Zalk
-Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Busch, Jacob
Martensz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Lubbert Martensz als onderpand gesteld heeft
alle Rechtersbrieven die hij heeft van goederen gelegen in Doornspijk, met
het zegel van de drost van de Veluwe; verder geeft hij als onderpand twee
brieven met zegel van zijn goederen in Zalk. Het onderpand geldt voor een
schuld van ƒ61½ Rijnse g.g., die betaald moet worden met Midwinter. Hij
voegt hieraan toe de overwaarde van zijn woonhuis. Mocht schuldenaar in
gebreke blijven, dan moet hij gerechtelijk vestenis doen. Schuldenaar
belooft Lubbert te vrijwaren van de jaarlijkse lijfrente aan zijn zoon Goert
Busch die afkomstig was van de schuld die Jacob had aan Cornelis
Jacobsz, kerkmeester in Leiden wegens steen en waarvoor Lubbert borg
stond.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Levering

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Rijnschipper

17-08-1492

Comparant
Schuldeiser

201v

DATUM:

234

18-08-1492

1696

1697

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemaker, Willem de
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant is schuldig aan Symon Glauwe 12 bezegelde Kamper lakens,
waarvan er 4 groen zijn, 4 blauw, 2 paars en 2 rood, die comparant als een
goed koopman belooft heeft te leveren: 2 met Midvasten, 2 met St. Jan en 2
op OLV dag en de andere 6 op dezelfde data in 1494. Willem stelt hiervoor
als onderpand zijn huisraad, inboedel en gereedschap dat hij in huis heeft,
alles volgens cedule die partijen hebben opgesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
202
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visken, Claes
Schroer, Geert
Dircksz, Berent
OLV kerk
Jacobsz, Henrick
Petersz, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Schroer 4 h.p. en 4 butken.
-Berent Dircksz is schuldig aan de OLV kerk en OLV memorie van Kampen
samen 100 h.p. voor een vrij graf en dit geld zal komen van de jaarlijkse 10
h.p. gevestigd op het land van Johan van Essen in de vrijheid van Zwolle,
die zijn echtgenote daaruit ontvangt; dd 21-08.
-Henrick Jacobsz is schuldig aan Willem Petersz 4 h.p. te betalen met 1
mei; dd 25-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
202
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dueren, Nanning van
Coepsz, Johan
Boyst, mr Henrick
Dalfsen, Jan van
Moersse, Johan van
Geertsz, Herman

samenvatting

Leverancier
Opdrachtgever

DATUM:

21-08-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

27-08-1492

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem

1

Priester - namens )
1
Idem )
2
Namens de voogden )

Comparanten, door de stad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen de weduwe van Jan Lust en haar kinderen over de huur
van een huis en ander getimmerte die Andries ontvangen zou hebben.
Besloten wordt dat Andries en Zwane aan haar jongste kind Roloff direct
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een nieuwe tabbert geven en een broek voor de winter en hem de kost
geven totdat hij volwassen is; hiermee moeten alle twisten zijn opgelost.

1698

1699

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
202
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensdr, Femme
Sickynge, Reyn
Ense, Johan van
Jansz, Wolter
Lubbe
Hermansz, Gerloich

) Zwane, weduwe Jan Lust, getrouwd met Andries
) Geert ten Dalen en Peter van Steenwijck , voogden over de kinderen Lust

2

DATUM:

28-08-1492

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Masth

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Reyn Sickynge ƒ16 Rijnse g.g. waarvoor zij
hem al haar gereedschap, huisraad en inboedel verkocht heeft volgens een
bekentenis die zij hem had gegeven, op voorwaarde dat zij binnen een jaar
alles terug kan kopen voor het verschuldigde bedrag.
-Johan van Ense heeft ontvangen van Wolter Jansz ƒ12 en 1 oord, van 2
h.p. voor de gulden, vanwege rijnschipper Jan Albertsz afkomstig van een
schip dat Wolter van Jan gekocht heeft; hij bedankt met belofte van
vrijwaring; dd 28-08.
-De vrouw van Jan Masth is schuldig aan Gerloich Hermansz 45 stuiver van
goede rekenschap, als haar man thuis komt; folio 202v, dd 30-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
202v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mertensz, Lubbert
Tymansz, Gysbert
Malsem, Styne van
Gosensz, Claes
Albersz, Henrick
Geertsz, Johan

samenvatting

DATUM:

30-08-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Brouwer

-Comparant is schuldig aan Gysbert Tymansz 22 pond te betalen met St.
Michael als borg voor Heyne Morre.
-Styne van Malsem is schuldig aan Claes Gosensz 20 h.p. te betalen in vier
jaar, telkens 5 h.p. met St. Jan, tot en met 1496; dd 30-08.
-Henrick Albertsz is schuldig aan Johan Geertsz 5½ pond min 2½ butken;
dd 30-08.
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1700

1701

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
202v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Holle, Johan
Else
Woutersz, Johan
Ensse, Ghese van
Hermansz, Albert
Gheertsz, Henrick

DATUM:

04-09-1492

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Wolter Jansz

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van de vrouw van Wolter Jansz
2½ pond, 4 butken en 1 plak rechtens verwonnen van Rotger Luerlasz,
waarvoor hij haar bedankt.
-Johan Woutersz is schuldig aan zijn schoonmoeder Ghese van Ensse ƒ25
Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden, te betalen na haar dood; verder
belooft hij het huis niet te verkopen of te verpanden binnen twee jaar en
mocht hij overlijden dan zal zijn vrouw Griete het huis levenslang bezitten
en daarna zal het overgaan op hun erfgenamen; dd 07-09.
-Albert Hermansz is schuldig aan Henrick Gheertsz 16 h.p. van een
potschip te betalen de helft met St. Michael en de rest een jaar later; hij
stelt het potschip als onderpand, dat hij niet zal verkopen voordat alles
betaald is; dd 09-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
202v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Dirck
Roloff, Otthe

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van schipper Otthe Roloff 40
h.p. voor de kosten van verwondingen toen hij in Otthes hulk aan boord
was en zij overvallen werden door Amsterdammers in 1492 omstreeks
Pasen; maar als Dirck binnen 1 jaar en 1 dag weer gezond is en
buitengaats kan zeilen om zijn brood te verdienen, dan zal hij Otthe weer
terugbetalen wat wijze mannen redelijk vinden, zodat partijen geen
aanspraken meer op elkaar hebben. Gedaan in aanwezigheid van: Jan van
Roederloe en Jacob Klinge namens de stad.

bijzonderheden

Geen

09-09-1492

Comparant
Schipper
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1702

1703

1704

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
202v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stoer, Weyme in de
Welickhoerne, Henric
Ottensz, Roloff
Rossen, Lambert van
Dorth, Peter van
Evertsz, Ricolt
Mey, Lubbert

13-09-1492

Schuldenares
Schuldeiser
Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Hamburg
Waard

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henric Welickhoerne 15 h.p. waarvan zij met
St. Maarten 4 h.p. moet betalen, 4 h.p. met Midvasten, 4 h.p. met St. Jacob
en 3 h.p. met St. Maarten daarna. Roloff Ottensz is gemachtigd dit te
ontvangen.
-Lambert van Rossen is schuldig aan Peter van Dorth ƒ24 Rijnse gulden
van 2 h.p. voor de gulden, waarvan met St. Maarten 12 h.p. betaald moet
worden, met St. Jan weer 12 h.p. en tenslotte 12 h.p. met St.Michael; akte is
doorgehaald; NB in de kantlijn: termijn van St. Jan ontvangen; Egbert
Kremer heeft de akte laten doorhalen; folio 203v, dd 27-09.
-Ricolt Eversz is schuldig aan Lubbert Mey 29 pond, half te betalen met
Midwinter en half met St. Jan; folio 203v, dd 06-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
203
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Budels, Gese
Jansz, Beyer

DATUM:

13-09-1492

Schuldenares
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparante is schuldig aan Beyer Jansz ƒ21 Rijnse g.g. afkomstig van
Westerse wijnen die Gese van hem gekocht heeft en daarvoor stelt zij als
onderpand het derde deel van de erfenis en nagelaten goederen van Bele
haar zuster, die beheerd worden door haar man Henric Wichersz: eerst ⅓
deel van een 16e aandeel in het schip dat Henric gevaren heeft en verder
nog ⅓ deel van een jaarlijkse rente van 2 h.p. gevestigd op het huis van
priester Claes Vollscher aan de Burgwal; ⅓ deel van 35 h.p. die door Peter
Schroersz beheerd worden volgens handschrift. De schuld zal Gese
betalen met Pasen, waar ook nog al haar goederen onderpand voor zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

203

DATUM:

238

13-09-1492

1705

1706

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Poelgheest, Cornelys v.
Jansz, Boldeman
Bast, Lubbert
Bast, Engbert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan priester Boldeman Jansz als
principaal en de gebroeders Bast om namens hem, in der minne of
gerechtelijk, ten behoeve van de kerk in Leiden de uitstaande schulden te
innen van Jacob Busch, zoals vermeld in het stadsregister en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
203
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loth, Henrick
Stad Kampen

samenvatting

Comparant verklaart als gemachtigde van de stad Oldenzaal, ontvangen te
hebben van de stad Kampen een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. vanwege een
lening, zoals in de documenten vermeld staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
203
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dircksz, Mette
Rotman, Geert
Roloff, Arent

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem

13-09-1492

Comparant
Leninggever

DATUM:

Kerkmeester Leiden
Priester

Oldenzaal

24-09-1492

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

Raalte
Zwager uit Zwolle

samenvatting

Comparante, de zuster van wijlen Beernt Vrylingh, geeft een volmacht aan
haar zwager Arent Roloff om namens haar, in der minne of gerechtelijk, de
nagelaten goederen, huisraad, renten e.d. te ontvangen van haar broer die
in Kampen is overleden en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen
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1707

1708

1709

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
203v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hindelopen, Robyn v.
Woltersz, Henric
Boysters, Styne

samenvatting

Comparant, erfgenaam van wijlen schipper Hoyte, geeft een volmacht aan
Henric Woltersz en Styne Boysters om namens hem te ontvangen en zo
nodig te verkopen de nagelaten goederen en kleinodiën van zijn broer
Hoyte, in bewaring bij Styne en verder al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Levering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerijtsz, Lambert
Sinderen, Johan van

samenvatting

Comparant zal Johan van Sinderen 21 mud van de beste haver leveren in
Kampen tussen Midwinter en Vastenavond, elk mud voor 20 butken,
waarvan reeds betaald 45 butken. Jacob Cock belooft Lambert schadeloos
te houden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
203v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bonghertsz, Alyt
Geertsz, Engbert
Wesselsz, Geert

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Geertken, de
zevenmaakster, weduwe van haar zoon Rotger Bonghertsz, diens
nagelaten goederen en erfenis, waarvoor zij Geertken bedankt; partijen
hebben geen aanspraken meer op elkaar. Geertken moet alleen nog 20 h.p.
betalen, de helft met Midvasten en de rest met St. Jan.
Gedaan in aanwezigheid van mr Gysbert Heymansz en Henric Jacobsz

bijzonderheden

Geen

203v

24-09-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

06-10-1492

Leverancier
Opdrachtgever

14-10-1492

Comparante
Momber
Momber
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Kamperveen

Boeckholt
Kremer

1710

1711

1712

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldvereffening

DATUM:

15-10-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de lijfrente van 10 pond die hij jaarlijks
ontvangt van Dode Allertsz en diens vrouw Cleis, de zuster van comparant,
binnen 10 aaneengesloten jaren niet zal opeisen omdat Dode voor hem
100 h.p. betaald heeft aan de Raad; verder meldt comparant dat hij op Dode
en diens echtgenote geen rechtsvorderingen heeft en zich zal gedragen als
een goed man die zelf zijn kost kan verdienen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrytsz, Dirck
Neerden, Thoenijsz v.
Kremer, Wolff
Witte, Ernst
Koetken, Henrick
Geye, Johan

Comparant

DATUM:

15-10-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Opreder

En echtg. Femme

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thoenijsz van Neerden 97 h.p. te betalen acht
dagen voor St. Levien.
-Wolff Kremer heeft ontvangen van Ernst Witte ƒ8 Rijnse g.g. min 1 oord
namens Geert ther Linden, waarvan Wolff de bekentenis had
overgedragen; dd 15-10.
-Henrick Koetken en echtgenote zijn schuldig aan Johan Geye 24 h.p.
waarvoor zij als onderpand stellen hun drie koeien; mochten de koeien
sterven dan geven zij al hun goederen als onderpand; dd 15-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Peter
Tymansz, Gysbert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gysbert Tymansz om namens hem,
in der minne of gerechtelijk, van Berent Stocker 15 h.p. te innen die deze

DATUM:

19-10-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde

241

IJsselmuiden

hem schuldig is van een paard en daarbij al het nodige te doen.

1713

1714

1715

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheydingen, Johan van
Leffarts, Lubbe

samenvatting

Comparant belooft dat hij of zijn gevolmachtigde met Midvasten weer
terugkomt in Deventer en zal reageren op de eisen van Lubbe Leffarts van
200 Lübecker mark, die zij in Deventer voor de Raad heeft gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheydingen, Johan van
Leffarts, Lubbe
Florijsz, Johan

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbe Leffarts een bedrag van
200 Lübecker marken en een Leids laken te betalen met Halfvasten, met
een marge van veertien dagen; Johan Florijsz zal voor hem betalen.
-Johan van Scheydingen stelt als onderpand aan Johan Florijsz voor zijn
borgtocht zijn aandeel in de maatschap die zij samen hebben; dd 12-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruethuys, Goedert van
Weede, mr Jan van der
Jonge, Bertolt
Wylssem, mr Bertolt van

204

DATUM:

Comparant e.zijde
Comparante a. zijde

DATUM:

242

22-10-1492

Wismar

12-10-1492

Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg

24-10-1492

Comparant
Tussenpersoon
Idem
Idem

1716

1717

1718

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van mr Jan van der Weede en
Bertolt Jonge ƒ16 Rijnse g.g. en 16 stuivers voor de 13 kronen die Albert
Mulart in Parijs heeft voorgeschoten.
-Goedert van Gruethuys heeft ontvangen van mr Bertolt van Wylssem ƒ5
enkele Rijnse g.g. die Albert Mulart in Parijs voor mr Herbert van Wilssem
heeft voorgeschoten; hij bedankt voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffsz, Arent
Arents, Styne

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Styne Arents en Kerstken
Veleke, haar zoon, de erfenis van wijlen Berent Derxsz zoals de
erfgenamen hem gemachtigd hadden te doen en bedankt voor de betaling
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borduurwerker, Schrevell de
Pael, Henric - jr
Maeler, mr Henric de
Gisensz, Johan
Willemsz, Lambert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jonge Henric Pael en mr Henric de Maeler
samen ƒ18 Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden, te betalen met ƒ6 aan
Henric Pael en ƒ12 aan mr Henric; hij stelt als onderpand het borduurwerk
en de kleinodiën die hij voor de stad Hasselt maakt.
-Johan Gisensz is schuldig aan Lambert Willemsz 3½ pond en 11½ butken
van het gerechtsgeld; folio 205, dd 06-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

24-10-1492

Comparant
Erfgename

Zwolle
En Kerstken Veleke

DATUM:

204v

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

243

03-11-1492

1719

1720

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Engbertsz, Wilem
Engbertsz, Johan
Goykensz, Henric
Stevensz, Dirck
Gosensz, Rembolt

samenvatting

Comparanten verklaren van hun stiefvader goede erfscheiding ontvangen
te hebben van de nagelaten goederen van hun moeder, Metthe Engbersz,
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.
NB in de kantlijn: Wychmoet, weduwe van Jan Engbertsz, idem dd mei
1493; eveneens Styne Engbertsz, zuster te Brunnepe.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
204v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Igerman
Sweersz, Henrick
Igermansz, Lysbet
Wulffsz, Wolter

Comparant
Idem
Idem
Idem
Stiefvader

DATUM:

03-11-1492

Comparant
Comparant
Comparante
Momber

Hun zuster

samenvatting

Comparanten verklaren gezamenlijk dat zij goedkeuren dat hun zuster
Willem[pje] Igermansz, de vrouw van Egbert then Horsten, erfelijk behoudt
de jaarlijkse rente van ƒ3 Rijnse g.g. zoals vermeld in het testament van
hun moeder, wijlen Mette Igermansz en dat zij daar geen aanspraak op
kunnen maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Copperslager, Ghise
Gerbrantsz, Henric

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Henric Gerbrantsz koperen plaatjes zal leveren,
100 voor 5 pond, het bedrag dat hij hem schuldig is, binnen veertien dagen
en daar belooft schuldeiser een borg voor.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

07-11-1492

Schuldenaar
Schuldeiser

244

1721

1722

1723

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Schuldbekentenis

DATUM:

07-11-1492

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pelsser, Johan
Voirne, Marten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Marten Voirne 15½ pond van huishuur te
betalen met Pasen; hiervoor zijn borg geworden Henric Vlemyng en Dirck
Korfmaker. Schuldenaar belooft zijn meester, Henric Vlemyng, hiervoor
wekelijks een ½ pond te betalen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Momme, jfr Alyt
Ysselmuden, Henric v.
Braeke, Geert ther

samenvatting

Comparante met haar vertegenwoordigers verklaart dat zij Herman Vette,
bakker, als onderpand heeft gesteld het halve vat pachtboter per jaar dat zij
altijd ontvangt met St. Michael, gevestigd op het convent op den Oort, tot
aan St. Michael 1493 voor het bedrag van 10 pond dat haar man hem
schuldig is volgens handschrift in bezit van Herman.
Dit is gedaan in aanwezigheid van Gijsbert van Lewen en Kerstken
Johansz van stadswegen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Floysz, Henric
Moersse, Johan van
Ghisensz, Evert
Stellinge, Tyarck van de

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan van Moersse ƒ29 Rijnse g.g. te betalen
met Maria Lichtmis, afkomstig van de aanschaf van een last rogge.
-Hij is hem ook schuldig een bedrag van ƒ27 Rijnse g.g. waarvan de helft

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparante
Ondersteuner
Idem

DATUM:

245

07-11-1492

Echtg. Ruederick v. Uterwijck

16-11-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

betaald moet worden met Midvasten en de andere helft met Pasen, te
betalen met 12 vuurijzers voor de gulden of gelijkwaardige munt; dd 16-11.
-Evert Ghisensz is schuldig aan Tyarck van de Stellinge 2 h.p. min 1 oord;
dit geld mag Jacob Osse, schoenmaker, namens hem ontvangen; dd 16-11.

1724

1725

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Penningh, Johan
Mey, Johan
Gerrytsz, Claes
Sticker, Henrick
Fredericksz, Aerent

DATUM:

22-11-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

Op de Zwartendijk
1
Ambtman van )

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Mey 28 h.p. te betalen met St. Michael,
dit is geregeld door Johan van Roederloe en Berent, waard in de Witte
Arent.
-Claes Gerrytsz is schuldig aan Henric Sticker ƒ33 Rijnse koopmansgulden
van 2 h.p. voor de gulden, te betalen hiervan met St. Jan ƒ16½ Rijnse
gulden en een jaar daarna de rest, afkomstig van een rijnschip dat hij van
hem gekocht heeft; folio 205v, dd 01-12.
-Aerent Fredericksz is schuldig aan Henric Sticker ƒ43 Rijnse gulden van 2
h.p. voor de gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten
en de andere helft in 1494, in ponden, afkomstig van een rijnschip dat hij
van hem gekocht heeft; folio 205v, dd 01-12.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205
Kwijtschelding

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Willem
Byen, Henrick met de

samenvatting

Comparant, als hoofdman van het St. Anna altaar, scheldt Henrick met de
Byen de jaarlijkse 1 h.p. kwijt die hij het St. Anna altaar schuldig was en
daarmee is de aantekening in het stadsboek doorgehaald; gedaan in
aanwezigheid van Herman de bakker.

bijzonderheden

Geen

) jfr van Schulenborch

DATUM:

246

28-11-1492

Schuldeiser
Schuldenaar

1726

1727

1728

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pels, Willem
Leffarsz, Griete

28-11-1492

Comparant
Schuldenares

Wed. Jan Geertsz

samenvatting

Comparant, gevolmachtigde van Cleis van der Stene, poorter in Brugge,
verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Jan Geertsz een bedrag
van ƒ52½ Rijnse g.g. die haar man Cleis schuldig was; hij bedankt haar met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wybbe, Andries
Roloffsz, Aerent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Aerent Roloffsz om namens hem, in
der minne of gerechtelijk, Frederick Sculte te manen voor 9 h.p. en een ½
schepel rogge en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruynsz, Herman
Bruynsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader ontvangen te hebben de nagelaten
goederen van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

28-11-1492

Volmachtgever
Gevolmachtigde

01-12-1492

Comparant
Vader

247

1729

1730

1731

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Betaling

205v

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Werden, Mette van
Wylssem, Belye van
Ryppersz, Jan

DATUM:

01-12-1492

Comparante
Comparante
Schuldenaar

En echtg. Ietken

samenvatting

Comparanten verklaren dat Jan Ryppersz 20 h.p. heeft afgelost van de 55
h.p. vermeld in de Schepenbrief. Verder beloven zijn echtgenote en hij de
rest op de voorgeschreven termijn te betalen in Rijnse g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
205v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Messinck, Johannes
Manegolt, mr Henrick

DATUM:

01-12-1492

Gevolmachtigde
Volmachtgever

1

Domproost )

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat hij Hadewich Backers,
weduwe van Geert ter Linden, gevraagd heeft om erfscheiding van de
nagelaten goederen van Geert ter Linden, die tot zijn familie behoorde; dat
de Raad twee “goede mannen” had toegevoegd, n.l. Gosen van Hattem en
Wolter Wulfsz, om te bereiken dat Johannes haar alles kwijtscheldt, na een
bepaald bedrag ontvangen te hebben.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206
Verzegeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klinckenberch, Gosen
Kruse, Claes

samenvatting

Comparanten hebben in het huis van wijlen Johan Seygersz de kisten
verzegeld waarin zich de erfgoederen bevinden en de inboedel, huisraad
en kleinodiën die niet vervreemd mogen worden totdat de familie van de
minderjarige kinderen bijeen zijn geweest, zodat ieder het zijne zal krijgen.

bijzonderheden

Geen

) van Osnabrűck

DATUM:

248

Comparant
Comparant

06-12-1492

Burgemeester
Idem

1732

1733

1734

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visken, Claes
Vene, Evert van der
Geertsz, Herman
Voirne, Henric
Dubbeltsz, Jacob
Keppel, Johan van

DATUM:

06-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Smid

Hattem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert van der Vene 4 h.p. te betalen met
Midvasten en nog 4 h.p. met St. Michael.
-Herman Geertsz is schuldig aan Henric Voirne 6 h.p.; dd 10-12.
-Jacob Dubbeltsz is schuldig aan Johan van Keppel 3½ mud rogge te
betalen, half met Pasen half met Pinksteren; dd 10-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albersz, Aerent
Claesz, Jacob
Jansz, Marten
Hermansz, Henrick
Assensz, Claes

samenvatting

Comparant heeft van Jacob Claesz 25 mud haver gekocht, het mud van 12
stuiver min 1 oord, te betalen met St. Jan. Er worden drie borgen
aangesteld die Aerent belooft schadeloos te stellen, waarvoor hij als
onderpand geeft al zijn goederen, huisraad, kleinodiën en zijn
scheepsaandeel totdat alles betaald is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Lubbert
Neerden, Thoenijsz van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thoenijsz van Neerden ƒ67 Rijnse g.g. waarvan
ƒ31 betaald moeten worden met St. Jan, uiterlijk met St. Jacob, met Rijnse

DATUM:

10-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Idem
Idem

DATUM:

249

Bouwmeester

12-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiser

g.g. en de rest in iedere courante valuta; mocht hij in gebreke blijven, dan
betaalt comparant de schade hiervan.

1735

1736

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

onroerend goed

Diverse huizen

comparanten

Lewen, Gysbert van
Johansz, Jacob
Starcke, Johan

samenvatting

-Comparanten zijn schuldig aan Johan Starcke elk 3 h.p. per jaar te betalen
in de dagen vóór Pasen; verder zal Johan jaarlijks ontvangen 7 h.p.
gevestigd op het huis van Seyne Tripmakers bij de Hagenpoort; verder nog
2 h.p. per jaar uit Johan Schoenmakers huis in de Broederstraat, alles
volgens Schepenbrieven en een brief van de schout van Ens, die in handen
zijn van Mette Kuenretorff. Voorwaarde is dat Johan dit ontvangt als
lijfrente, na zijn dood gaan de renten naar de OLV kerk en zijn Gysbert en
Jacob ontslagen van hun verplichting.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206v
Kinderbewijs

onroerend goed

-Huis en erf van Egbert Losen, Oudestraat
-Huis en erf, Broederstraat, naast Herman Goltsmit en Peter op de Kiste
-Huis en erf van Herman then Toirne, Nieuwstraat

comparanten

Geertsz, Herman
Aerentsz, Gysbert
Keyser, Mathys

samenvatting

Comparant bewijst zijn kinderen Geert, Geertruyt en Anne Hermansz bij
zijn eerste vrouw Anne, hun moeders erfdeel, n.l. elk kind een rente van 20
h.p. per jaar gevestigd op het huis van Egbert Losen en 15 pond per jaar uit
een huis in de Broederstraat en nog 10 h.p. per jaar uit het huis van
Herman then Toirne, waarvan de dokumenten aanwezig zijn. Verder krijgen
de kinderen hun moeders kleinodiën en lijfstoebehoren; comparant zal hen
onderhouden en verzorgen van dit geld totdat zij volwassen zijn, alles met
toestemming van de voogden, familie van moeders zijde. De 3 pond die
Henric Albertsz, oom van de kinderen, hen heeft gegeven zijn hierbij
inbegrepen.
NB in de kantlijn: dd 06-04-1494 heeft Geert zijn deel ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

13-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

15-12-1492

Comparant
Voogd
Voogd

250

1737

1738

1739

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghisensz, Johan
Sachtelevens, Grete
Morre, Femme
Mast, Johan
Albersz, Henric

DATUM:

17-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Grete Sachtelevens 9 h.p. en aan Femme Morre
2½ h.p. waar Grete namens haar bij is geweest en hiervoor stelt hij als
onderpand een zwarte koe en een varken die hij nu op stal heeft staan,
totdat alles betaald is; hij zal intussen de beesten niet verkopen.
-Johan Mast is schuldig aan Henric Albersz 4 h.p. te betalen met St. Jan in
koopmansgulden; dd 22-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Egbert
Tymansz, Luyken

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Luyken Tymansz ƒ24 Rijnse
g.g. ten behoeve van mr Symon van Haerlem, die nu gevangen zit en
comparant belooft Luyken dit als zijn eigen schuld op te vatten en uit te
betalen vóór Vastenavond.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malsem, Geert van
Claesz, Jacob
Vriborch, Peter
Hermansz, Evert
Willemsz, Wichman
Claesz, Lubbert

22-12-1492

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

22-12-1492

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

251

Zijn waard

1740

1741

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Claesz 60 h.p. van 20 butken voor het
pond, afkomstig van de aankoop van haver, te betalen met Pasen.
-Peter Vriborch is schuldig aan Evert Hermansz 17 h.p. van verteringen en
geleend geld en stelt hem hiervoor als onderpand een rentebrief van 28
mark per jaar, aflosbaar met Vastenavond; folio 207, dd 06-01.
-Wichman Willemsz is schuldig aan Lubbert Claesz ƒ60 Rijnse
koopmansgulden van 40 butken voor de gulden te betalen in twee
termijnen: met St. Levien en per 1 mei daarna, afkomstig van het rijnschip
dat hij nu vaart; folio 207v, dd 09-01.
NB in de kantlijn: betaald ƒ39.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
206v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrytsdr, Gese
Aerentsz, Aerent
Henrixsz, Aerent

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Aerent Henrixsz de
nagelaten goederen van Gese’s zuster Beerte Lubbertsz, en ook 4 pond
vanwege Lubbert, de zoon van haar zuster; zij bedanken hem met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207
Bijstere dijken

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wulffsz, Wolter
Roederloe, Steven van
Budell, mr Otto
Sulman, Claes
Geertsz, Peter
Lysbeth
Delen, Claes van
Vene, Henric van den

samenvatting

22-12-1492

Comparante
Comparant
Zwager

DATUM:

Avendshausen
Zoon

06-01-1493

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Comparante
Comparant
Idem

Wed. Tyman Roloffs

Comparanten verklaren dat Wolter en Steven met de dijkgraaf van Salland
bijeengekomen zijn inzake de onenigheid over de bijstere voet van de dijk
in de Raeven en het bedrag dat zij de dijkgraaf daarvoor zullen betalen; er
wordt afgesproken dat dit afhankelijk is van de grootte van het land en dit
geldt ook voor diegenen die nu niet tegenwoordig zijn; men zal elkaar
helpen het geld te innen.

252

1742

1743

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207
Borgstelling

onroerend goed

Land in Wilsum

comparanten

Delen, Claes van
Berentsz, Willem
Henrixsz, Albert

DATUM:

06-01-1493

Borg
Borg
Borg

Schroer

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan: Claes van Delen voor Herman
Coenraetsz en Henric Lambertsz, voor een derde deel van 305 h.p.
afkomstig van het viswater de Vijf Stukken land in Wilsum; Willem
Berentsz staat borg voor Hessel Backer en Albert Henrixsz voor Aerent
Aerentsz, ieder ook voor een derde deel van de genoemde som; het geld
moet betaald worden met St. Jan ten behoeve van de erfgenamen van de
vijf stukken land. Comparanten beloven elk een derde deel van de 24
roeden van de Nye Thoem [viswater] te betalen met 3 pond per roede.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

onroerend goed

Tremekerschip

comparanten

Hermansz, Henrick
Johansz, Marten
Rolofsz, Jutthe
Assensz, Claes
Wolt, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent Wolt een last haver die
zij samen gekocht hebben, ieder mud voor 11 stuiver, te betalen met
Pasen, uiterlijk 1 mei. Claes Assensz zet hiervoor als onderpand zijn
aandeel in een tremekerschip met toebehoren, zoals dat nu vaart en dat
Berent al verwonnen heeft. Marten Johansz stelt als onderpand zijn twee
koeien, die hij tot mei mag houden. Henrick Hermansz stelt als onderpand
zijn aandeel in de tremeker en Jutthe Rolofsz eveneens. Na betaling vervalt
het beslag.
Aerent Bowmeester meldt dat hij Jutthe een kwart van zijn goederen als
onderpand stelt, waarop zij verklaart 8 h.p. te betalen voor haar deel van de
haver.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-01-1493

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

253

1744

1745

1746

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

DATUM:

09-01-1493

onroerend goed

Tremeker

comparanten

Claesz, Henric
Hake, Ghise
Hoeck, Melys
Sticker, Henric
Dubbeltsz, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ghise Hake 5 h.p. te betalen met Midvasten,
hiervoor zet hij als onderpand zijn tremekerschip met toebehoren, zoals hij
nu vaart totdat alles betaald is.
-Melys Hoeck is schuldig aan Henric Sticker ƒ42½ Rijnse gulden van 10
vuurijzers voor de gulden, afkomstig van een rijnschip, te betalen half met
St. Maarten, half met St. Maarten een jaar daarna; dd 17-01.
-Henric Dubbeltsz is schuldig aan Henric Sticker ƒ10 Rijnse gulden van 10
vuurijzers voor de gulden, te betalen met St. Maarten; folio 208, dd 17-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207v
Overname van pacht

onroerend goed

Dijk Haatland, 1 slag

comparanten

Ghisensz, Johan
Vierholt, Andries
Aerentsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart overgenomen te hebben van Andries Vierholt en
Johan Aerentsz de dijk in het eerste slag van het Haatland voor de jaren
dat het pachtcontract nog duurt; hij zal de dijk jaarlijks schouwen en
schadevrij houden. Hij geeft de pachters daarvoor in het eerste jaar 8 h.p.
en de volgende jaren 6 h.p. zolang de pacht duurt; betaling met St.
Maarten, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
207v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Twee huizen - Kuinre

comparanten

Heymansz, Jacob
Sybrantsz, Ave

samenvatting

Comparant belooft dat hij voor Ave Sybrantsz een jaarlijkse rente zal

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

Brunnepe

09-01-1493

e

Comparant
Pachter
Pachter

DATUM:

17-01-1493

Comparant
Schuldenares

254

vestigen van ƒ9 Rijnse g.g. op twee huizen of andere goederen, waarvan hij
haar een goed gerechtsbewijs zal zenden; als waarborg stelt hij haar als
onderpand een gerechtsbrief van ƒ9 erfelijke Rijnse gulden en een vrij huis
op de Burgwal, hij zal haar, gemachtigd door zijn echtgenote, de
dokumenten brengen die niemand, noch zijn zoon noch zijn dochter, kan
betwisten. Als Ave dat wil, kan zij de rente binnen 3 jaar aflossen.

1747

1748

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kathrijne
Berentsz, Willem
Jansz, Berent

DATUM:

20-01-1493

Comparante
Voogd
Voogd

Wed. Claes Arentsz
i.d. Witte Arent

samenvatting

Comparante bewijst haar zoon Johan Claesz in aanwezigheid van zijn
voogden zijn vaders erfdeel: 40 h.p. , het pond van 6 vuurijzers of 20
Kamper butken, te betalen bij zijn volwassenheid; zij zal hem verzorgen en
onderhouden op haar kosten. Hij houdt dus een vordering op haar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roethoeft, Johan Geertsz
Henrixsz, Heyman
Andriesz, Johan
Gerrytsz, Aerent
Tymmerman, Ricolt

DATUM:

22-01-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voorst
Deventer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Heyman Henrixsz 5 pond en 1 butken
gerechtsgeld, te betalen met Vastenavond.
-Johan Andriesz is schuldig aan Aerent Gerrytsz en Ricolt Tymmerman
samen ƒ47 Rijnse gulden van 2 pond voor de gulden, te betalen in drie
termijnen: met St. Jan, met St. Maarten en op 1 mei daarna en hiervoor stelt
hij als onderpand zijn huis en hof en zijn rijnschip met toebehoren; dd 2201.

bijzonderheden

Geen

255

1749

1750

1751

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208
Schuldbekentenis

DATUM:

22-01-1493

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Willem
Nannensz, Dirck
Coesvelt, Henric Herm. v.
Philipsz, Peter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Nannensz volgens cedule ƒ42 Rijnse
gulden min 3 stuivers, te betalen met St. Jan.
N.B.: nagenoeg identieke akte is niet af en doorgehaald.
-Henric Hermansz van Coesvelt is schuldig aan Peter Philipsz 3 h.p.; dd 2201.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208
Afspraken

onroerend goed

Hof
Kampen, buiten de Broederpoort, naast Trude Kremers hof

comparanten

Schoemaker, Gise
Vroedemoeder, Else de
Ghumpert, Willem

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Schipper
Wieringen

22-01-1493

Comparant
Echtgenote
Zoon

1

Van Else en )

samenvatting

Comparanten hebben afgesproken, in aanwezigheid van de
huwelijksbemiddelaars, dat Willem na de dood van zijn moeder Else,
erfgenaam is van haar goederen, maar dat zij een redelijk testament zal
maken. Mocht Willem overlijden vóór haar en kinderen achter laten, dan
treden deze in hun vaders rechten. Als Else eerder overlijdt dan haar man
Gise, dan ontvangt deze uit de gezamenlijke goederen 60 h.p. en de rest
wordt verdeeld onder Gise en Willem. Als Willem overlijdt zonder kinderen
na te laten, dan is Else erfgename m.u.v. hetgeen hij aan zijn echtgenote
wil geven. Verder is het toegestaan dat Willem de hof buiten de
Broederpoort levenslang mede gebruikt en na het overlijden van Else en
haar man, gaat de hof naar “de ere Gods”, half naar St. Bregitten en half
naar de Observanten; degene die het langst leeft, gebruikt de hof alleen.
Willem zal meebetalen aan de tins van de hof.
Alle partijen accepteren de afspraken.
Gedaan in aanwezigheid van de huwelijksgetuigen en bemiddelaars: Jacob
Clinge, Andries Hanegreve, Henric Woltersz en Geert Lambersz.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208v
Boedelscheiding

) haar eerste man Willem

DATUM:
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23-01-1493

1752

1753

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Jutte
Mr Luyken
Goessensz, Claes

samenvatting

Comparante verklaart dat zij op verzoek van de erfgenamen van haar man
de nagelaten goederen zal scheiden volgens stadsrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
208v
Kwijtschelding

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Philipsz, Kerstken
Braemsz, Steven
Braemsz, Braem

samenvatting

Comparant verklaart dat hij wijlen de gebroeders Braemsz en hun zusters
Grete en Engele de schulden kwijtscheldt die hem toekwamen volgens
dokumenten, zodat alle brieven en handschriften die hier overgaan geen
waarde meer hebben en hij geen aanspraken meer op hen heeft.
Engele en Grete verklaren dat zij Kerstken schuldig zijn ƒ17 courante
Rijnse gulden te betalen half met St. Jan en half een jaar daarna in 1494.
[laatste regels zijn doorgehaald.]

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
Bestelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pouwelsz, Gosen
Mathijsz, Cornelys

Comparante
Momber
Momber

DATUM:

Wed. Koy Acken

23-01-1493

Comparant
Schuldenaar
Schuldenaar

DATUM:

Comparant
Koper

Texel
Broers

30-01-1493

Naarden

samenvatting

Comparant verklaar verkocht te hebben aan Cornelys Mathijsz en zal hem
leveren vóór Midvasten 25 bezegelde Kamper laken, die koper reeds
betaald heeft.

bijzonderheden

Geen
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1754

1755

1756

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
DATUM:
Verklaring van ontvangst

30 -01-1493

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Coen
Laurensz, Sander

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Sander Laurensz alle
schulden die deze in het stadsboek bekend had, waarvoor hij hem bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roese, Peter
Philipsz, Peter
Koperslager, Ghyse
Willemsz, Jan
Clotinck, Johan
Vlincxsz, Lambert

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

30-01-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zutphen
Drager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Philipsz 20 stuiver.
-Ghyse Koperslager is schuldig aan Jan Willemsz 14 h.p. te betalen met
Vastenavond; dd 31-01.
-Johan Clotinck is schuldig aan Lambert Vlincxsz 19 butken; dd 31-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
Borgstelling

onroerend goed

Huis en hof

comparanten

Cloecke, Derck
Willemsz, Otto
Berentsz, Willem
Petersz, Meynart
Abel, Johan

samenvatting

Comparanten beloven dat Johan Abel, erfgenaam van Evert Schelen, zal
ontvangen met St. Jan van dit jaar 25 h.p. van 20 butken voor het pond en
50 h.p. met St. Michael 1494, zoals de Raad heeft beslist bij de schikking;
Johan belooft de borgen schadeloos te houden, waarvoor zijn huis, hof en
goederen onderpand zijn.

DATUM:

31-01-1493

Borg
Idem
Idem
Idem
Begunstigde
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NB in de kantlijn: 25 h.p. betaald in 1493; 50 pond betaald in 1494.

1757

1758

1759

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Wichman
Laurensz, Sander
Egbertsz, Johan
Jutte
Holte, Gheert then
Dodensz, Agge

DATUM:

31-01-1493

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Johan Woltersz

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van Sander Laurensz het geld
dat deze hem schuldig was zoals vermeld in het stadsboek, waarvan de
bekentenis nu is doorgehaald.
-Johan Egbertsz is schuldig aan de vrouw van Johan Woltersz 48 pond en
stelt daarvoor als onderpand vier paarden met wagen; dd 06-02.
-Gheert then Holte is schuldig aan Agge Dodensz 24 gouden kronen te
betalen met St. Jan; dd 06-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en hof

comparanten

Almkercken, Henrick v.
Henrixsz, Dirck

samenvatting

Comparant, wonend te Doornik, verklaart ontvangen te hebben van Dirck
Henrixsz de nagelaten goederen van wijlen Goert van Allemkerken, zijn
grootvader: huis, hof en roerende goederen, waarvoor hij bedankt met
belofte van vrijwaring. Niemand heeft verdere aanspraken op de goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
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06-02-1493

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

06-02-1493

Kampenaar

Kampen, Oudestraat

1760

1761

comparanten

Keyser, Brunynck
Henrixsz, Borchart
Dueren, Nanning van
Vecht, Herman vd

Comparant
Koper
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

En broer Ysbrant

samenvatting

Comparant verklaart dat hij heeft overgedragen een jaarlijkse rente van 4
h.p. die zijn voogden, Nanning van Dueren en Herman van de Vecht,
vanwege comparant en diens broer Ysbrant hebben verkocht aan Borchart
Henrixsz, gevestigd op een huis en erf in Kampen volgens Schepenbrief dd
1492.
Comparant en zijn broer geven een volmacht aan hun voogden om voor
hen het huis in kwestie te beheren, te verkopen of te verhuren en daarbij te
handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat, bewoond door wijlen Dorben

comparanten

Alertsz, Olpher
Alertsz, Claes
Geertsz, Ghysbert
Henrixsz, Borchart

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Borchart Henrixsz ƒ90
Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden, vanwege Willem Joncker,
afkomstig van het huis dat deze van comparanten gekocht heeft, in
mindering van de koopsom.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne, Plonys
Alertsz, Dode
Aerentsz, Gysbert
Geertsz, Herman
Cromme, Johan
Aeltsz, Willem
Bolhoerne, Luyken
Jacobsz, Douwe

07-02-1493

Comparant
Comparant
Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

08-02-1493

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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En broer Henric

Schipper

1762

1763

samenvatting

Namens alle reders van schipper Douwe Jacobsz, verklaren de gebroeders
Voirne dat zij ervoor instaan dat de vreemde koopman die goederen in het
schip van Douwe had bij de aanvaring tussen schipper Kerstken Woltersz
en Douwe vorig jaar door de Raad mede geaccepteerd is verklaard, omdat
zij allen borg staan voor schade in het buitenland die schipper Kerstken
heeft opgelopen; de borgen zullen dit herstellen en hem daarvan vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wondersz, Styne
Topken, Warner
Voirman, Ricolt de
Krudener, Tydeman
Jansz, Wolter
Krudener, Aerent

DATUM:

10-02-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Hattem
Rijnschipper
Hattem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Warner Topken 7½ pond.
-Ricolt de Voirman is schuldig aan Tydeman Krudener 11 h.p. van 10
stuiver het pond, te betalen met Midvasten en hij mag alle panden uit het
huis halen; dd 10-02.
-Wolter Jansz is schuldig aan Aerent Krudener ƒ22 Rijnse gulden van 20
stuiver de gulden, te betalen half met 1 mei en half met Midvasten; folio
210, dd 12-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gartze de Burgus, Johan
Oem, Jacob
Joestsz, Cornelis
Jansz, Claes
Goykensz, Willem
Wichersz, Henrick
Tryppenmaker, Gheert

samenvatting

DATUM:

13-02-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

1

Spanjaard, Poorter te )
Schipper

En echtg. Alyt

-Comparant is schuldig aan Jacob Oem en Cornelis Joestsz samen 7 pond
groot Vlaams, valuta zoals in Zeeland gebruikelijk is.
-Claes Jansz is schuldig aan Willem Goykensz ƒ50 enkele Rijnse gulden;
dd 13-02.
-Henrick Wichersz is schuldig aan Gheert Tryppenmaker ƒ31½ Rijnse
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koopmansgulden te betalen op Vastenavond; dd 20-02.

1764

1765

1766

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diepholt, Henrick van
Seynensz, Johan
Zwolle, Dirck van

samenvatting

Comparanten verklaren gezamenlijk dat zij beloven dat de vreemde
koopman die zijn goederen in het schip van schipper Douwe had bij de
aanvaring, de regeling door de Raad accepteert en comparanten beloven
de reders van schipper Douwe daarvan vrij te stellen en schadeloos te
houden; dit meldt Dirck van Zwolle mede namens Jacob van de Straten.
Walys Schilder meldt dat hij akkoord gaat namens Jorien van Utert, die zijn
goederen ook in het schip gehad heeft.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
210
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Jacob
Claesz, Claes
Martensz, Ricolt
Dorbers, Katherijne
Jacobsz, Jan
Vleisch, Jan

) Middelburg

DATUM:

13-02-1493

Voor Henric Mulre - A’dam
1
Voor het kantoor )

Comparant
Comparant
Comparant

) van Mytow in Riga

DATUM:

21-02-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Edam
De executeurs van ...
Vader

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Claesz ƒ80 Rijnse koopmansgulden te
betalen in drie termijnen m.i.v. St. Maarten a.s.; akte is doorgehaald.
-Ricolt Martensz heeft ontvangen van de executeurs van wijlen Katherijne
Dorbers hetgeen zijn nicht in haar testament aan hem had gelegateerd,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring; dd 25-02.
-Jan Jacobsz is schuldig aan zijn vader 18 h.p. die comparant in mei zal
ontvangen van de 36 pond die Evert Jansz, rijnschipper, comparant
schuldig is, vermeld in het stads boek dd 26-01-1492.; dd 26-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76

FOLIO:

210

DATUM:

262

26-02-1493

1767

1768

onderwerp

Onderpand

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, naast Styne Hoiersz op de Schreyhoop

comparanten

Grete
Aerentsz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart als onderpand te stellen aan Jan Aerentsz, Gert
Assensz, Henric Claesz en Claes Assensz haar huis in Brunnepe en haar
e
twee 6 delen die zij met Claes haar man heeft in het huis van wijlen Jan
Lambertsz in Brunnepe, al haar huisraad, kleinodiën, roerende en
onroerende goederen voor de aflossing van haar man, afkomstig van zijn
potschip; als hij weer thuis komt zal hij dit bevestigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Ricolt
Groete, Herman de
Geertsz, Sybrant
Neerden, Thonijsz van
Wyse, Johan de - sr
Myllingen, Derick van

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Claes Sculten
En anderen

26-02-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Barbier
De linnenman
Kampereiland

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman de Groete 10½ pond van 20 butken
voor het pond.
-Sybrant Geertsz is schuldig aan Thonijsz van Neerden ƒ83½ Rijnse g.g.
die in Kampen gebruikt mogen worden; dd 26-02.
-Johan de Wyse de Oude is schuldig aan Derick van Myllingen 10½ h.p.; dd
03-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
Dankbetuiging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Steven

samenvatting

Comparant bedankt de stad Kampen voor hetgeen zij hem teruggegeven
hebben van het geld dat bij wijlen Henrick Albertsz, die bij hem zijn koe
gestald had maar in Kampen woonde, gevonden is, zodat hij geen enkele
vordering of aanspraak meer heeft op wie dan ook.

DATUM:

03-03-1493

Comparant
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Elspeet

1769

1770

1771

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Wynken
Wolbertsz, Wolbert
Grote, Herman de
Convent Oenen
Heteren, Willem van
Opreder, Dirck

DATUM:

05-03-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Barbier

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wolbert Wolbertsz ƒ12 Rijnse g.g. en 1 oord te
betalen met Pasen.
-Herman de Grote is schuldig aan het convent te Oenen ƒ13 Rijnse g.g. van
12 vuurijzers voor de gulden, te betalen half met St. Michael en half met
Pasen daarna; dd 05-03.
-Willem van Heteren is schuldig aan Dirck Opreder 19 pond te betalen
veertien dagen voor St. Levien; dd 11-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
Onderpand

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Ticheler, Luyken
Joncker, Willem
Sticker, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart als onderpand te stellen aan Willem Joncker en
Henrick Sticker zijn rijnschip met toebehoren voor de aflossing van ƒ12½
zoals beloofd, afkomstig van een boete aan de stad Deventer en hij zal het
schip niet verkopen of verpanden, voordat alles betaald is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Goessen van
Loysz, Geert

DATUM:

09-03-1493

Comparant
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:
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11-03-1493

Schuldenaar
Schuldeiser

Ryssen, Berent van
Coepsz, Jan
Albersz, Claes
Lewen, Gysbert van

1772

1773

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Loysz ƒ6 Rijnse gulden van 20 stuiver
voor de gulden.
-Berent van Ryssen is schuldig aan Jan Coepsz 3 pond min 2 butken; folio
211, dd 19-03.
-Claes Albersz is schuldig aan Gysbert van Lewen ƒ10 Rijnse g.g. min 5
stuiver, als hij levend terugkomt van de reis die hij nu onderneemt; folio
211, dd 19-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
210v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Johan
Johansdr, Styne

samenvatting

Comparant, mede namens zijn vrouw en dochters volgens machtiging uit
Haarlem, verklaart dat hij ontvangen heeft van Johan van den Vene en
Seyne Igermans als executeurs van het testament van zijn broer Henric
Oldenberch, alle nagelaten goederen waar hij recht op heeft en eveneens
het geld van de verkoop van het vierde deel van het huis waar zijn vader
altijd in woonde; in totaal heeft hij ontvangen ƒ97 Rijnse g.g. en 8 stuivers.
Hij bedankt de executeurs met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linden, Lumme ter
Dashorst, Tyman van
Claesz, Henrick
Gosensz, Claes
Roetersz, Gese
Hake, Gese

samenvatting

07-03-1493

Comparant
Echtgenote

DATUM:

Herman Oldenberchszoon
En Alyt en Katherine

19-03-1493

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
schuldeiseres

Hasselt

Vader

-Comparante is schuldig aan Tyman van Dashorst ƒ55 Rijnse gulden van
20 Stichtste stuivers of 40 butken voor de gulden, te betalen met
Allerheiligen; akte is doorgehaald.
--Comparant is schuldig aan zijn vader 250 h.p. en hij volmachtigt hem om
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namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te
innen, vermeld in het register en daarbij te doen wat nodig is.
-Gese Roetersz is schuldig aan Gese Hake 6 pond min 2 stuivers; dd 26-03.

1774

1775

1776

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Busman, Luyken
Paesberch, Dirck

DATUM:

26-03-1493

Borg
Begunstigde

Schipper - Bremen

samenvatting

Comparant belooft zich borg te stellen voor Dirck Paesberch die hier een
rechtszaak heeft tegen Jan Stofregen, afkomstig van een anker dat hij
opgedregd zou hebben; als het schip Dirck naar Kampen brengt tussen nu
en een maand na Pinksteren, dan moet hij een bezegelde machtiging van
Kampen hebben waarin staat wat er gebeuren moet om de problemen op te
lossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211
Afstand van rechten

onroerend goed

Akkers genaamd Cuperberner
Kamperveen

comparanten

Vegte, Henrick van den
Lewen, Gysbert van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij samen met Gysbert van Lewen een gerechtelijk
probleem heeft afkomstig van pacht en tins gevestigd op elf akkers land in
Kamperveen, dat hij de 3½ mud rogge en 6 h.p. rente kwijtscheldt die hij
jaarlijks ontving uit deze landen en daar verder geen recht meer op heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hanegreve, Femme

DATUM:

26-03-1493

Comparant
Compagnon

26-03-1493

Comparante

266

Leffers, Grete

1777

1778

Schuldenares

Wed. Jan Geertsz

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Jan
Geertsz de jaarlijkse 6 h.p. die haar vader, wijlen Jan Matijsz, van Jan
Geertsz gekocht had; zij bedankt Grete voor de betaling, een jaar na de
dood van haar man. De rentebrieven die onderpand waren, gevestigd op
land in Mastenbroek, worden teruggegeven aan Grete.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Wichersz, Belye
Trippenmaker, Geert

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Geert Trippenmaker ƒ20
Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden; dit zal bevestigd worden door
haar zoon Henrick Wychersz zodra deze terugkomt. Mocht haar zoon niet
terugkomen, dan zal zij Geert een rente van 2 h.p. vestigen op haar
woonhuis met als eerste pachtdag Pasen 1494.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Lijfrente

29-03-1493

Comparante
Schuldenaar

211v

DATUM:

02-04-1493

onroerend goed -Mate in Brunnepe
-Huis in Kampen, bij de Nieuwe Muur

1779

comparanten

Hoff, Henrick
Oenden, Henrick

Comparant
(Schoon)vader

samenvatting

Comparanten verklaren dat wijlen hun (schoon)vader Henrick van Oenden
zijn broer mr Jacob van Oenden jaarlijks 30 h.p. lijfrente gaf vanwege
bewezen diensten; om te zorgen dat mr Jacob de lijfrente levenslang zal
ontvangen, stellen comparanten als onderpand een mate van ca. 4 morgen
en het huis van hun vader, op voorwaarde dat de lijfrente ophoudt bij de
dood van mr Jacob.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

211v

DATUM:

267

12-04-1493

En echtg. Griete
Overleden

1780

1781

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holte, Gheert ten
Claesz, Garbrant
Albersz, Johan
Roederloe, Johan van
Florijsz, Henric
Moersse, Johan van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Westenholte

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Garbrant Claesz ƒ88 Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, te betalen met Maria Lichtmis, afkomstig
van een schip dat hij van Garbrant gekocht heeft.
NB in de kantlijn: betaald ƒ40 Rijnse gulden.
-Johan Albersz is schuldig aan Johan van Roederloe 75 h.p. te betalen met
dezelfde ponden waarmee de pacht moet worden betaald; dd 12-04.
-Henric Florijsz is schuldig aan Johan van Moerse 42 h.p. te betalen met St.
Jan; dd 12-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
211v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Willemsz, Claes
Henrixsz, Claes
Schroeder, Johan
Fredericksz, Meynart
Fykenszoon, Sybolt
Oem, Jacob
Joestsz, Cornelys

DATUM:

25-04-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Grotensiel
Schipper
Meppel
van der Hellinge

samenvatting

Comparant is schuldig aan Claes Henrixsz ƒ10 Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, te betalen met Pasen over een jaar,
afkomstig van de aankoop van een schip.
-Johan Schroeder is schuldig aan Claes Henrixsz 23 pond min 1 oord
afkomstig van een potschip, te betalen in drie termijnen: met St. Jan in dit
jaar, in 1494 en 1495; het schip zal al die tijd onderpand blijven en mag dus
niet verkocht worden; dd 25-4.
-Meynart Fredericksz en Sybolt Fykenszoon zijn schuldig aan Jacob Oem
en Cornelys Joestsz ƒ50 Rijnse koopmansgulden van 20 stuiver de gulden,
te betalen de helft met St. Maarten en de rest met Pasen, afkomstig van een
boeier die zij van hen gekocht hebben; dd 27-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

212

DATUM:

268

17-04-1493

1782

1783

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uterwijck, Rorick van
Conynck, Engbert
Aerentsz, Wolter
Ingen, Kerstken van
Engbertsz, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Engbert Conynck ƒ6 Rijnse g.g. en 16 stuiver,
te betalen de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar daarna.
-Wolter Aerentsz is schuldig aan Kerstken van Ingen 35 pond van
bierschuld; dd 18-04.
-Willem Engbertsz is schuldig aan Kerstken van Ingen ƒ19 van 2 pond voor
de gulden; dd 18-04; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212
Aflossing

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat vd Ae, tussen Herman vd Vecht en pr. Claes Robijn

comparanten

Albersz, Peter
Hacke, Aerent

samenvatting

Comparanten verklaren dat Aerent Hacke de jaarlijkse 4 h.p. tinsgeld heeft
afgekocht, betaalbaar op 1 mei, gevestigd op een huis dat altijd aan Johan
van Eybergen heeft toebehoord en dat Aerent met recht had verwonnen;
comparanten schelden hem nu de tins kwijt en bedanken hem voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212
Lenen van vee

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Hille
Glasemakers, Agate

samenvatting

Comparante verklaart dat de twee koeien, een roodblaar en een zwarte, die
haar moeder haar “in de melk” heeft gegeven, haar moeder toebehoren en
dat zij verder geen enkel recht op de koeien heeft; zij mag ze niet verkopen
of verpanden.

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

18-04-1493

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Schroer - en echtg. Alyt
Priester

21-04-1493

Comparante
Moeder

269

1784

1785

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Jacobsz, Roloff
Jacobsz, Claes
Dircksz, Coen
Vilsteren, Henrick van
Pael, Henric - jr

samenvatting

Comparanten zijn samen schuldig aan Coen Dircksz ƒ83 Rijnse gulden van
20 stuiver voor de gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St.
Maarten en de andere helft een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip dat
zij van hem gekocht hebben.
-Henrick van Vilsteren is schuldig aan de Jonge Henric Pael 31 pond min 4
butken afkomstig van haver, te betalen met St. Michael uiterlijk met St.
Maarten; dd 21-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212
Schikking

onroerend goed

Huis

comparanten

Maesz, Heyman
Dueren, Nanning van
Aerentsz, Lysabet
Claesz, Albert

DATUM:

21-04-1493

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-04-1493

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Comparant a. zijde

Wed. Wolter Claesz
e.a.

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen Lysabet Aerents, de weduwe van Wolter Claesz en haar
kinderen en Albert, Peter en Evesse Claesz, de broers / zuster van wijlen
Wolter Claesz, inzake de erfscheiding. Er wordt besloten dat Lysabet direct
aan de broers/zuster de kleding en lijfstoebehoren zal geven en hen een ½
h.p zal betalen, waarmee de scheiding definitief is geregeld. Lysabet
behoudt het huis waarin zij woont.
Namens de weduwe waren aanwezig priester Peter Jansz uit Kuinre en Jan
Aerentsz en voor de tegenpartij Albert Claesz en Claes Hermansz.

bijzonderheden

Geen

270

1786

1787

1788

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212v
Schuldbekentenis

DATUM:

28-04-1493

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburch, Jan
Evertsz, Derick
Cleysz, Aerent
Claesz, Garbrant
Uterwijck, Johan van
Hoeve, Lambert vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Derick Evertsz 8 pond te betalen met St. Jan.
-Aerent Cleysz is schuldig aan Garbrant Claesz ƒ5½ Rijnse gulden min 2
stuiver, de gulden van 20 stuivers, afkomstig van de aankoop van kolen;
dd 07-04.
-Johan van Uterwijck is schuldig aan Lambert van den Hoeve ƒ11 Rijnse
g.g. min 1 oord, te betalen met St. Michael, afkomstig van een ½ last rogge,
waar Jan 5 butken korting op krijgt; akte is doorgehaald; dd 07-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis in de Nieuwstraat

comparanten

Vene, Johan vd
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparanten, executeurs van het testament van Henric, de zoon van
Herman Oldenberg, verklaren dat zij van Hille, de weduwe van Herman,
ontvangen hebben de ƒ81 Rijnse koopmansgulden die Henric bij een
schikking waren toegezegd, tevens van de aankoop van een kwart van het
huis in de Nieuwstraat waar Hille in woont; zij bedanken haar voor de
betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mandelee, Johan
Vroedvrouw, Hille de

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Hille de vroedvrouw de
jaarlijkse 8 h.p. en verder alle goederen, giften en gelden die Herman aan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

28-04-1493

Executeur
Executeur

Comparant
Erfgename
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07-04-1493

Brugge - echtg. Lysabeth
Wed. Herman Mathijsz

Lysabeth, zijn eerste vrouw en haar kinderen, schuldig was volgens
Schepenbrief; zij bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring.

1789

1790

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
212v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Klinge, Jacob
Roederloe, Johan van
Voirne, Johan
Henrixsz, Albert
Warnersz, Geert
Rensinck, Wicher

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, samen met de overlieden,
hebben een schikking getroffen tussen Goyken Pynninck en Gese
Lambert, de weduwe van zijn oom Lambert Pynninck, op de volgende
voorwaarden: als Gese enig rechterlijk schrijven heeft dat Goyken of zijn
goederen betreft, dan moet zij dat tonen, zodat zij daar niet haar voordeel
mee kan doen; verder behoudt Goyken alle goederen die Lambert en Gese
op de dag van Lamberts overlijden bezaten; Gese zal hem daarom zes jaar
lang 2 h.p. per jaar betalen en hiermee moeten beide partijen genoegen
nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mey, Lubbert
Wolt, Berent
Myllingen, Dirck van
Holte, Geert ten
Henrixsz, Wolff
Vrie, Johan de

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Berent Wolt ƒ4 Rijnse g.g. te betalen de helft
met St. Michael en de andere helft met Pasen daarna.
-Dirck van Myllingen is schuldig aan Geert ten Holte ƒ22 Rijnse g.g. van 12
vuurijzers of 10 griffioenen voor de gulden of een oude kroon voor 33
stuivers, te betalen met St. Michael; dd 28-04.
-Wolff Henrixsz is schuldig aan Johan de Vrie ƒ24 Rijnse gulden van 10
vuurijzers voor de gulden, te betalen in vier jaar, n.l. ieder half jaar ƒ3
Rijnse gulden totdat alles betaald is, afkomstig van Geertken van Essen;
dd 28-04.

DATUM:

29-04-1493

Intermediair
Intermediair
Assistent
Idem
Idem
Idem

DATUM:

28-04-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

272

1791

1792

1793

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213
Aflossing

onroerend goed

Huis in de Hagen
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Hoier, Albert
Dubbeltsz, Jacob

samenvatting

Comparant, voogd over Grete Hoiers, weduwe van Gosen van der Schere,
verklaart dat Jacob Dubbeltsz de 2 h.p. per jaar mag aflossen die hij
verkocht heeft uit zijn huis in de Hagen met 16 tegen 1 penning, hoewel in
de Schepenbrief staat vermeld met 20 tegen 1 penning.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stevensz, Johan
Alertsz, Ulphar
Gijsberts, Vrouken
Claesdochter, Mette
Rycolts, Katherine

samenvatting

Comparant verklaart van de erfgenamen de nagelaten goederen van zijn
broer, Dorber Jansz, ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213
Schikking

onroerend goed

Vorster molen en Molenberch met huis
Kampen, Geertsweg van de Ae, buiten de Geertspoort

comparanten

Johansz, Goert
Vecht, Herman van de
Cloec, Dirck

DATUM:

28-04-1493

Comparant
Schuldenaar

28-04-1493

Comparant
Erfgenaam
Erfgename
Idem
Idem

DATUM:
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28-04-1493

Intermediair
Idem
Idem

Gertsz, Peter
Petersz, Berent
Melys, Rixe
Grete

1794

1795

Idem
idem
Comparante e. zijde
Comparante a. zijde

Wed. Johan Sygersz
En Lutgart en Alyt

samenvatting

Comparanten, moetsoenslieden van beide zijden, hebben een uitspraak
gedaan in het conflict tussen Rixe Melys en Grete, Lutgart en Alyt,
kinderen van Johan over de nagelaten goederen van de molenaar. Er is
besloten dat Rixe, hun stiefmoeder, een achtste deel krijgt van de Vorster
molen en Molenberch met huis, waar Jan Sygersz altijd maalde en de drie
kinderen Grete, Lutgart en Alyt ook elk een achtste deel, maar Alyt zal haar
zusters jaarlijks 1 h.p. geven om haar achtste deel af te lossen met 20
tegen 1 penning. Hiermee hebben de kinderen hun moeders erfdeel
ontvangen zoals dat vermeld staat in het stadsboek.
NB in de kantlijn: dit heeft Grete ongedaan laten maken met een
machtiging van de stad Harderwijk via haar man, dd 18-06-1499.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf
Kampen, i.d. Hagen, Oudestraat aan de wetering

comparanten

Jansz, Aerent
Coppersz, Grete
Rijnvisch, Albert
Sybkensz, Albert

DATUM:

06-05-1493

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Lobrich

Amerongen

samenvatting

-Comparanten zijn schuldig aan Grete Coppersz ƒ5 Rijnse gulden min 1
oord, 20 stuiver voor de gulden, afkomstig van een erf dat zij van haar
gekocht hebben.
-Albert Rijnvisch is schuldig aan Albert Sybkensz ƒ74 Rijnse
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, 1 karels stuiver voor een
braspenning, te betalen de helft met St. Jan en de andere helft een jaar
daarna, afkomstig van een rijnschip; akte is doorgehaald; dd 07-05.
-Aerent Jansz en echtgenote zijn schuldig aan Grete Coppersz ƒ10 Rijnse
koopmansgulden, waarvan de helft reeds is betaald en de rest met
Allerheiligen, afkomstig van een hof die zij ook als onderpand stellen; akte
is doorgehaald; dd 07-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Rotger

DATUM:

16-05-1493

Schuldenaar
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Jansz, Lodewich
Scheve, Aelt
Tymansz, Gysbert
Twenthsz, Lubbe
Kerckhoff, Dirck

1796

1797

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lodewich Jansz 3 pond en 1 oord, waarvan de
helft met Pinksteren betaald moet worden en de andere helft met St. Jan.
-Aelt Scheve is schuldig aan Gysbert Tymansz 5 h.p.; dd 16-05.
-Lubbe Twenths is schuldig aan Dirck Kerckhoff 16 pond of levert het
paard weer in; folio 214, dd 27-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213v
Huur brouwketel

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Topken, Warner
Sulman, Claes

samenvatting

Comparant verklaart gehuurd te hebben van Claes Sulman een brouwketel
van 659 pond gedurende drie jaar lang m.i.v. Pinksteren anno 1493 voor 9
h.p. per jaar en het laatste jaar mag hij de wijnkoop korten met 1 h.p.;
mocht de ketel gebreken vertonen, dan zal hij de ketel kopen voor wat hij
dan waard is en eventueel een scheidsrechter inschakelen.
Dit is afgesproken in aanwezigheid van Gosen Klinckenberch, Jacob
Clinge en Herman ten Toirne.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
213v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Thewes
Joriensz, Mathys

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij geheel uit vrije wil overdragen aan Mathys
Joriensz en diens zuster Barbaer Schilders, kinderen van Trude, alle
erfenissen die Trude in Borken ontvangen heeft of nog zal ontvangen, van
wijlen Jan Baerscher, hun neef of anderen, waarmee zij kunnen handelen
naar believen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-05-1493

Huurder
Verhuurder

DATUM:

Comparant
Begunstigde
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16-05-1493

En echtg. Trude
En zuster

1798

1799

1800

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
213v
Borgstelling

DATUM:

16-05-1493

onroerend goed

Erf in Olst

comparanten

Overhagen, Roloff van
Lubbertsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart dat Peter Lubbertsz beloofd heeft borg voor hem te
staan voor ƒ350 Rijnse g.g. binnen het octaaf van Pinksteren; mocht dit
niet gebeuren en Peter daardoor schade lijden, dan mag hij de schade
verhalen op al zijn goederen. Peter belooft dat hij weer afstand zal doen
van het halve erf in Olst dat een leengoed is van leenheer Jan Boelmensz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
214
Proveniersplaats

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat, tussen Geert Glasemaker en de erven Wolter Henrixsz

comparanten

Pael, Henric
Dueren, Nanning van
Bruynsz, Johan

samenvatting

Comparanten hebben Johan Bruynsz levenslang aangenomen als
provenier in het oude H. Geest Gasthuis, op voorwaarde dat hij 5 h.p. per
jaar betaalt waarvoor hij het Gasthuis een vestenis zal doen van een
Schepenbrief die met 20 tegen 1 penning afgelost kan worden, gevestigd
op zijn woonhuis, strekkend tot aan Peter Lubbertsz; verder zal Johan
inbrengen aan contant geld 20 h.p., zijn huisraad, bed, kleinodiën; e.e.a.
met een door de kerkmeesters geschatte waarde van 50 h.p. De huisraad
valt niet onder de erfenis en als de tins niet voldoende is, moeten de 5 h.p.
worden afgelost.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214
Volmacht

onroerend goed

Erf de Holst
Olst

comparanten

Wobken
Lubbertsz, mr Luken
Lubbertsz, Peter

Comparant
Borg

DATUM:

27-04-1493

Comparant
Comparant
Provenier

DATUM:

27-04-1493

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

276

Wed. Wychman Glynthagen

1801

1802

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Lubbertsz om namens haar
de helft van een erf te verkopen, een leen van Utrecht en ervoor te zorgen
dat de koper, zo hij dat wenst, de uitgang niet hoeft te betalen.
Verder meldt zij dat de jaarlijkse 7 last rogge die Roloff van Overhagen
gekocht heeft van Herman van der Vechte, de last voor ƒ26 Rijnse g.g., ook
verkocht mag worden op haar kosten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lewen, Ghysbert van
Cruse, Claes
Frerixsz, Gheert
Egberts, zr Lubbe

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, hebben een schikking
getroffen tussen Gheert Frerixsz en zuster Lubbe Egberts, waarbij besloten
is dat alle schuld en erfenis waarvoor Gheert zuster Lubbe aanspreekt, zal
vervallen; zuster Lubbe scheldt hem de huur kwijt van twee maal 3 h.p. tot
en met 1493, daarna zal Gheert gewoon betalen 3 pond van 15 Stichtse
butken het pond, en hiermee moeten de partijen genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jan, Claes
Joestsz, Cornelys
Heteren, Willem van
Hasselt, Alyt van
Eckelboem, Johan
Baersz, Ysbrant

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Cornelys Joestsz ƒ8 Rijnse g.g. te betalen half
met Pinksteren en half met Pinksteren een jaar later; NB in de kantlijn: de
helft betaald.
-Willem van Heteren is schuldig aan Alyt van Hasselt 15 h.p. te betalen in
mei 1494 met ponden zoals de stad beurt; dd 28-05.
-Johan Eckelboem is schuldig aan Ysbrant Baersz ƒ35 Rijnse gulden van 2
h.p., 10 vuurijzers of 20 stuivers voor de gulden, te betalen hiervan ƒ10 met
St. Maarten en ƒ25 een jaar daarna; als onderpand stelt hij zijn schip en al
zijn goederen; folio 214v, dd 30-05.

DATUM:

27-05-1493

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

DATUM:

28-05-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

277

Schipper

1803

1804

1805

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holle, Griete
Geertsz, Johan
Koperslager, Kempe
Geertsz, Herman
Budels, Gese
Egbertsz, Ghele

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Johan Geertsz ƒ35 Rijnse gulden vanwege
bierschuld en 4 h.p. wegens geleend geld, het pond van 10 stuivers.
-Kempe Koperslager is schuldig aan Herman Geertsz 12 pond en 3½
butken, het pond van 20 butken; dd 04-06.
-Gese Budels is schuldig aan Ghele Egbertsz 14 gouden kronen en ƒ4
Andries g.g., te betalen met ƒ1 Rijnse g.g. per jaar totdat alles betaald is;
mocht zij overlijden dan heeft schuldeiseres voorrang bij de nalatenschap;
dd 09-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Momme, Johan - jr
Lubbertsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Lubbertsz ƒ178 Rijnse
g.g. van zijn bruidsschat, zoals vermeld staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Tymmermansz, Johan Geert

DATUM:

03-06-1493

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Koopvrouw

04-06-1493

Schuldeiser
Borg

214v

DATUM:

278

04-06-1493

Comparant

Kaiserslautern

Tymmermandr, Katherine G.

1806

1807

Comparante

Idem

samenvatting

Comparanten verklaren samen overeengekomen te zijn dat Katherine haar
broer machtigt om hun aandeel op te eisen van de nagelaten goederen van
hun vader en stiefvader en van hun moeder, zuster en broer; Johan zal zijn
zuster hiervan rekenschap geven. Katherine meldt dat haar broer na haar
dood uit haar goederen ƒ10 Rijnse g.g. zal krijgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Florijs
Allertsz, Ulfart
Willemsz, Berent
Neerden, Thomas van
Jansz, Jacob
Woltersz, Johan

DATUM:

10-06-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Verver
Uit Vollenhove
De Blaw

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ulfart Allertsz ƒ14 enkele guldens; NB in de
kantlijn: doorgehaald door Mette Folkers.
-Berent Willemsz is schuldig aan Thomas van Neerden ƒ70 Rijnse g.g.
zoals genoteerd en 10 pond aan de stad van pacht; dd 10-06.
-Jacob Jansz, wonend in de Hagen, is schuldig aan Johan Woltersz 10 h.p.,
te betalen 2 pond met St. Jacob, 2 pond met Midwinter, 2 pond in mei, 2
pond met St. Jacob en de laatste 2 pond met St. Maarten daarna; folio
215v, dd 18-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
214v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Johan
Mensinck, Berent
Castellen, Jan
Kryt, Geert

DATUM:

10-06-1493

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Deventer

samenvatting

Comparant, oom en momber van Johan Witte en zijn compagnon, beiden
erfgenamen van Henric Reyntkensz, geven een volmacht aan Jan Castellen
en Geert Kryt om de uitstaande schulden te innen en daarbij al het nodige
te doen.

bijzonderheden

Geen

279

1808

1809

1810

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215
Afspraak

DATUM:

ongedateerd

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, naast Geert van Ingen, hoek Leliënsteeg

comparanten

Calcar, Peter van
Melysz, Henric

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar het volgende overeen gekomen te zijn:
Peter heeft een huis gekocht van Henric Neve, waarvan Schepenbrief; het
betreft het buurhuis van Henric Melysz en deze spreken af de goten te
verleggen en te plaatsen op hun beider muur, zodat de drup in de goten
valt; het getimmerte tussen hun huizen zal blijven staan zolang de goten
verplaatst worden. Mochten comparanten hierdoor schade hebben, dan
belooft Henric Neve hen schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215
Schenking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Lambert vd
Cloevers, Swane

Comparant
Comparant

DATUM:

12-06-1493

Comparant
Begunstigde

Nicht - en zus Arentken

samenvatting

Comparant verklaart zijn nicht Swane, geprofeste non in Essen bij
Groningen, te schenken ƒ5 Rijnse koopmansgulden van de jaarlijkse ƒ20
Rijnse gulden die hij met zijn echtgenote uit de stad ’s Hertogenbosch
ontvangt volgens bestaande documenten; mocht Swane vóór hem
overlijden, dan behoudt het klooster de rente. Verder meldt comparant dat
hij een lijfrente heeft gekocht op de stad Enkhuizen van ƒ13 Rijnse g.g. per
jaar t.b.v. Swane en Arentken Cloevers, haar zuster in St. Bregitten, waar
Lambert en echtgenote rentheffers van zijn, zolang zij leeft. Als een van de
zusters overlijdt, krijgt het klooster de helft van de rente zo lang de andere
zuster leeft.
Tenslotte verklaart comparant na zijn dood een schenking van ƒ30 Rijnse
g.g. te doen aan het klooster in Essen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215
Genoegdoening

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

280

12-06-1493

1811

1812

Comparant e. zijde
Idem
Idem
Idem
Comparant a. zijde
Idem
Idem
Idem

1

comparanten

Coesvelt, Johan van
Henrixsz, Geert
Melysz, Henric
Petersz, Gysbert
Wedige, Jacob
Jansz, Berent
Scherinck, Henric
Mulre, Aerent de

voor Lambert d. Vlaminck )
idem
Idem
Idem
voor Herman Sarysz

samenvatting

Beide groepen comparanten hebben ruzie i.v.m. de doodslag van Herman
aan wijlen Lambert de Vlaminck. Herman heeft spijt betuigd aan de andere
familie en zal hen eenmalig betalen 13 h.p., waarvan hij er 3 contant heeft
betaald, de andere 10 zal hij betalen in vijf jaar met Midvasten m.i.v. 1494.
De eerste betaling is borg voor de andere termijnen. Hiermee moeten beide
partijen genoegen nemen.
NB in de kantlijn: betaaldata; akte is doorgehaald.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrytsz, Sybrant
Neerden, Thoenijs van
Joestsz, Ricolt
Henrixsz, Aelt
Jansz, Wolter
Keppel, Jan

) en kinderen en familieleden

DATUM:

19-06-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Timmerman
Enkhuizen
De erfgenamen van ...
Rijnschipper
Hattem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thoenijs van Neerden ƒ100 Rijnse g.g.,
waarvan hij ƒ60 moet betalen in echte Rijnse guldens en ƒ40 in guldens
van 12 oude vuurijzers of 20 carolistuiver voor de gulden.
-Ricolt Joestsz is schuldig aan Aelt Henrixsz ƒ40 Rijnse gulden van 20
caroli of Stichtse stuivers voor de gulden, te betalen in mei 1494; dd 04-07.
NB in de kantlijn: dd 1494 betaald ƒ20.
-Wolter Jansz is schuldig aan Jan Keppel ƒ36½ Davids gulden en 36½
stuiver, te betalen met St. Levien; dd 05-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Momme, Jan - jr
Glynthagen, Femme
Voirne, Henrick van

20-06-1493

Comparant
Echtgenote
Tussenpersoon

281

1813

1814

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Henrick van Voirne ƒ225
Rijnse g.g., ƒ75 g.g. in vuurijzers en daarbij 30 h.p. pachtgeld in Arent
Wevels penningen. Dit geld heeft Henrick hen betaald namens Wobken, de
moeder van Femme; comparanten bedanken hem voor de betalingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215v
DATUM:
Transport van roerende goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruyd
Henrixsz, Wolff

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Wolff Henrixsz haar
“marscanne, sukerstove en soltcaste” en een bedstee zoals dat in haar
huis staat.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnschipper, Magnus de
Claesz, Jacob
Johansz, Claes
Petersz, Hugo
Korffmaker, Engbert
Armgart

20-06-1493

Comparante
Koper

DATUM:

Echtg. Evert van Essen
Kremer

05-07-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Kremer

Echtg. Rolof vd Werven

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Claesz een last haver, te betalen als hij
deze verkocht heeft, tussen nu en St. Maarten met contant geld.
-Claes Johansz is schuldig aan Hugo Petersz ƒ36 Rijnse koopmansgulden
te betalen met St. Michael, afkomstig van vlees; verder meldt hij dat hij
Geert van Hengelen zal betalen ƒ20 Rijnse gulden binnen veertien dagen,
boven deze ƒ36; folio 216, dd 12-07.
-Engbert Korffmaker is schuldig aan de vrouw van Rolof van der Werven ƒ1
Rijnse g.g. te betalen met St. Maarten, waarmee alle eerdere bekentenissen
teniet zijn gedaan; foliio 216, dd 15-07.

bijzonderheden

Geen

282

1815

1816

1817

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
215v
Volmacht

DATUM:

08-07-1493

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stedynck, Arent
Jansz, Jacob
Henrixsz, Borchert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Jansz en Borchert Henrixsz
om namens hem de rechtszaak af te wikkelen die hier plaats heeft tussen
hem en Jacob Vechel inzake rogge en het geld daarvan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reynersdr, Styne
Morre, Willem
Endoven, Henric van
Tymansz, Gebbe

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Bremen

ongedateerd

Comparante
Momber
Momber
Schoonzuster

Harderwijk

Wed. H. Reynersz

samenvatting

Comparante verklaart dat zij erfgename is van haar broer Henric Reynersz
en dat zij van haar schoonzuster Gebbe alle nagelaten goederen heeft
ontvangen die zij van haar broer heeft geërfd en bedankt voor de betaling;
een uitzondering wordt gemaakt voor de uitstaande schulden in Bergen,
Noorwegen, waar haar schoonzuster geen recht op heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216
Transport van rechten

onroerend goed

Graf

comparanten

Wylhemsz, Marcellis
Ottensz, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Roloff Ottensz het graf overdraagt in de St.
Nicolaaskerk, waar wijlen Jacob Mant in begraven ligt; mocht Roloff hier
t.z.t. niet meer wonen, dan vervalt het graf aan comparant.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-07-1493

Comparant
Begunstigde

283

Brouwer

1818

1819

1820

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216
DATUM:
Verklaring van ontvangst

18-07-1493

onroerend goed

Erf de Holst
Olst

comparanten

Momme, Johan - jr
Lubbersz, Peter - jr

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Peter Lubbersz de Jonge
een bedrag van ƒ300 Rijnse g.g. achterstallige huwelijksgift volgens
gedane belofte; het geld is afkomstig van een erf in Olst; zij bedanken hem
voor de betaling en nog ƒ15 Rijnse gulden van een jaar rente.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Nannesz, Derck
Geertsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem Geertsz al het geld
van het rijnschip dat hij hem verkocht heeft; hij bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentsz, Aelt
Aeltsz, Berent
Machoisz, Jacob
Roloffsz, Otto
Hermansz, Johan
Holte, Geert ten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan zijn zoon Berent Aeltsz 7 h.p. afkomstig van
zijn moeders nagelaten goederen; Berent bedankt zijn vader voor de
erfscheiding.
-Jacob Machoisz is schuldig aan Otto Roloffsz 17 pond afkomstig van 3
vaten zout; dd 28-07.

Comparant
Schuldenaar

En echtg. Femme

18-07-1493

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

23-07-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

284

Wieringen

Schoenmaker
Zoon

-Johan Hermansz is schuldig aan Geert ten Holte ƒ90 Rijnse g.g. waarvan
de helft betaald moet worden met St. Jacob 1494 en de andere helft met St.
Jacob 1495, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft;
NB in de kantlijn: de helft betaald; akte is doorgehaald; folio 217, dd 01-08.

1821

1822

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Diepenbroick, Frederick v.
Staveren, Foysse van

DATUM:

26-07-1493

Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

En zuster Alyt

samenvatting

In het conflict tussen Frederick van Diepenbroick en de gezusters van
Staveren hebben Heyman Maesz, Jan van Roederloe, Wolbert then Hoeve
en Symon Glauwe een schikking getroffen. Er is besloten dat Frederick zal
behouden de lijfrente uit de St. Bregittenkerk in Steenwijk en Foysse zal
hem binnen het jaar de brief overhandigen van ƒ100 courante Rijnse
gulden; Frederick zal Foysse binnen het jaar 100 h.p. geven voor de brief
en de zusters zullen de achterstallige pacht ontvangen, het geleende geld
en de komende pacht van 22 pond die Griete Vrijdags schuldig is. Verder
behoudt Foysse alle planken die in het huis zijn en bepaalde brieven zullen
zij aan elkaar geven en hiermee is de morgengave teniet gedaan.
NB in de kantlijn: gedaan op Willibrordusdag en Foysse bedankt voor de
betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Israhell, Coert
Hengelen, Geert van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Geert van Hengelen om, in der
minne of gerechtelijk, van de erfgenamen van Jacob Mant de 13 Lűbecker
mark en 4 schellingen te eisen die zij Coert schuldig zijn, afkomstig van
de aankoop van een paard en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

28-07-1493

Volmachtgever
Gevolmachtigde

285

1823

1824

1825

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
216v
Schuldbekentenis

DATUM:

28-07-1493

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Martensz, Claes
Sticker, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Sticker ƒ39 Rijnse gulden van 10
vuurijzers voor de gulden, afkomstig van de aankoop van een rijnschip,
waarvan hij een deel moet betalen met St. Michael, een deel met 1 mei 1494
en het laatste deel in mei 1495; hij stelt als onderpand het rijnschip met
toebehoren; akte is doorgehaald. NB in de kantlijn: doorgehaald met
goedvinden van Lubbert Geertsz en erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hake, Beernt
Aerentsz, Dirck

samenvatting

Comparanten beloven dat zij Ghese Hake, Beernt Wolt , Rotger Henrixsz en
Willem Engbertsz als onderpand stellen m.i.v. Petrus ad Cathedram a.s. en
gedurende zes jaar, alle goederen, paarden, koeien en roerende goederen
die zij nu bezitten en naar het land van de stads welle brengen, dat Beernt
Wolt voor zes jaar gehuurd heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217
Onderpand

onroerend goed

Erf Kamperveen

comparanten

Roberts, Alyt
Robertsz, Jacob
Wilsem, Bartolt van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij Bartolt van Wilsem als onderpand heeft
gesteld al haar goederen, koeien roerende en onroerende goederen die zij
nu heeft op haar erf in Kamperveen voor de achterstallige rente en pacht
die zij hem schuldig is; zij zal het erf niet verkopen of verpachten zo lang
de schuld niet is betaald.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

30-07-1493

Comparant
Comparant

DATUM:

Comparante
Zoon
Schuldeiser

286

01-08-1493

Kamperveen
En Aelt

1826

1827

1828

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217
Volmacht

DATUM:

01-08-1493

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buckhorst, Albert
Mol, Herman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Mol om namens hem te
innen van Heyman de Ossendrijver ƒ8 Gronings, de waarde van een zadel
en een toom.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daele, Hille then
Jansdr, Yde

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij priester Henric de Vicecureit de aflossing
kwijtschelden die hij gedaan heeft voor Herman van der Hegge, de
Engelsman; priester Henric belooft op zijn beurt Hille en Yde de goederen
en panden kwijt te schelden die hij van Herman heeft.
Comparanten verklaren dat zij van priester Henric de volgende panden
ontvangen hebben: 2 gouden ringen waarvan 1 met diamant, 1 gouden
agnus dei, 1 gordeltje met 2 vergulde naalden, 1 gordel met zilver en
goudbeslag, 1 lange rozenkrans met kralen met 59 vergulde stenen en een
vergulde agnus dei, 1 korte rozenkrans met vergulden stenen, 1 zilveren
schaal ca. 12 of 14 loot, nog 6 kussenslopen en een paarse tabberd met
bontvoering. Zij beloven heer Henric voor deze kleinodiën schadeloos te
houden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haerst, jfr Lieve van
Jutte

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

uit Rolde

16-08-1493

Comparante
Comparante

DATUM:

20-08-1493

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

287

Echtg. Bernt Stalknecht

1829

1830

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan de vrouw van Bernt Stalknecht om
namens haar 2 h.p. te innen van de vrouw van Jan Roethoeft, volgens
aantekening in het stadsboek.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Melys
Jansz, Wolter
Collen, Herman van
Vene, Alyt vd

DATUM:

26-08-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Rijnschipper
Wed. Henric de Sueren

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wolter Jansz ƒ19 Rijnse koopmansgulden van
20 stuiver voor de gulden, waarvan in mei ƒ6 betaald moeten worden, met
St. Jan ƒ6 Rijnse gulden en met St. Levien ƒ7 Rijnse gulden; hiermee meldt
Wolter dat Melys hem de ƒ13 vermeld in het stadsboek, betaald heeft.
-Herman van Collen is schuldig aan de weduwe van Henric de Sueren 62
h.p. afkomstig van pacht van het Gert Coppensz erf, te betalen als hij de
laatste portie stenen brandt van deze herfst; daarna zal Herman zich weer
aan zijn afspraken houden, zoals beloofd. Hiermee is Evert van den Vene,
namens Alyt, het eens.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Franco
Tryppenmaker, Gheert
Kremer, Claes de
Hermansz, Dirck
Johansdr, Loebrich
Reynkensz, Johan

samenvatting

DATUM:

27-08-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Van Groningen
Van Santen
Sneek

-Comparant is schuldig aan Gheert Tryppenmaker ƒ18 Rijnse g.g. te
betalen veertien dagen na Pasen a.s.
-Claes de Kremer is schuldig aan Dirck Hermansz 5 pond; folio 218, dd 2809.
-Loebrich Johansdochter is schuldig aan Johan Reynkensz ƒ34½ Rijnse
koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, vanwege Ysbrant Frerixsz
uit Vlieland, waarvan reeds betaald ƒ18 Rijnse gulden, afkomstig van de
aankoop van vis; folio 218, dd 28-09.

288

1831

1832

1833

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
217v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seynensz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Raad van de stad
Kampen de volgende gelden: 21 g.g. waarvan 1 Guliker gulden, 3 gouden
leeuwen, 4 Andries gulden, 3 gouden Davids gulden, 2 gouden Arnhemse
gulden en 1 Hoernkens gulden; hij zal deze gelden brengen naar de man in
Holland die op zee Wytenhorst gevangen had genomen en het geld had
verborgen in zijn bierton. Hij belooft de Raad hier borg voor te staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
217v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Paell, Henric
Hove, Lambert van der

samenvatting

Comparanten, door de stad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen inzake het ongeval van schipper Jan Jansz die in het schip van
schipper Jacob Groten varend van Alkmaar door een boegspriet dood is
neergevallen; er is beslist dat Jacob de kinderen 6 courante ponden van 20
butken het pond, zal geven, waarmee de kinderen en familieleden van Jan
Jansz genoegen moeten nemen.
Aanwezig als “goede luiden”: Geert Corfmaker, Allert Hartwichsz, Jan Smit
en Jan Voss.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Boyen
Petersz, Cornelis
Jansz, Laurens
Arentsz, Wychman
Geertsz, Engbert

28-08-1493

Comparant

DATUM:

03-09-1493

Intermediair
Intermediair

DATUM:

09-09-1493

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

289

Hoorn

Marcellis, Wyllem

1834

1835

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Wychman Arentsz, Engbert
Geertsz en Wyllem Marcellis om namens hen alle goederen, uitstaande
schulden en gereedschappen te vorderen van wijlen Peter van Dort en
diens schulden en onkosten te betalen ten behoeve van de erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Boyen
Petersz, Cornelis
Goeversz, Joest
Jansz, Laurens

samenvatting

-Boyen Geertsz en Cornelis Petersz hebben ontvangen van Wychman en
Engbert, executeurs van het testament van Janne Petersz, weduwe van
Dort, ƒ50 g.g. volgens testament.
-Joest Goeversz heeft ontvangen van de executeurs ƒ10 courant van de
ƒ20 die Janna hem heeft gegeven.
-Laurens Jansz heeft ontvangen van de executeurs ƒ5 courante Rijnse
gulden van het deel dat hij geërfd heeft van Peter.
-Genoemde personen stellen de executeurs schadeloos voor de eventueel
geleden schade.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hugensz, Willem
Philipsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Philipsz ƒ15 Rijnse
koopmansgulden, 20 stuiver de gulden, afkomstig van de nagelaten
goederen van Grete, de overleden echtgenote van Peter Philipsz, waarvoor
hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

09-09-1493

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Comparant
Gevolmachtigde

12-09-1493

Comparant
Erfgenaam

290

Leiden
Wdn. Grete

1836

1837

1838

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Duren, Nanning van
Cruse, Henric

12-09-1493

Comparant
Schuldenaar

Bakker

samenvatting

Comparant, voogd over Rolof van de Werve, heeft ontvangen van Henric
Cruse 4 gouden Davids gulden die deze Rolof schuldig was zoals vermeld
in het stadsboek; hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Coesvelt, Johan van
Buddinck, Berent
Berentsz, Willem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Buddinck en Willem
Berentsz samen om al zijn zaken in Kampen waar te nemen, renten en
schulden te innen, eventueel zijn huis en erf te verkopen en over te dragen,
kortom te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Jacob
Alertsz, Dode
Florijsz, Henric
Moersse, Johan van
Martensz, Lubbert
Hoerne, Gysebert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dode Alertsz 25 pond min 1 oord; akte is
doorgehaald.
-Henric Florijsz is schuldig aan Johan van Moersse ƒ5½ Rijnse g.g. te
betalen met Vastenavond a.s.; dd 02-10.
-Lubbert Martensz is schuldig aan Gysebert van Hoerne ƒ57 g.g. te betalen
half met St. Maarten, half met Vastenavond of veertien dagen daarna;
mocht hij in gebreke blijven, dan betaalt hij de schade; akte is

DATUM:

12-09-1493

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

291

Priester

02-10-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

doorgehaald; dd 07-10.

1839

1840

1841

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schroer, Dirck
Rijnvisch, Albert

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Albert Rijnvisch de ƒ42
Rijnse gulden die deze hem schuldig was volgens handschrift; hij bedankt
voor de betaling en verklaart dat het handschrift dat verloren is gegaan
geen waarde meer heeft, mocht het gevonden worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Wybrantsz, Hugo
Houwynck, Goyken
Buter, Henrick
Florijsz, Henrick
Albersz, Johan
Roeveneter, Goert

02-10-1493

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Bremen

07-10-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Vollenhove

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Goyken Houwynck 5 courante ponden, te
betalen 2 pond met Midwinter en 3 pond met Midvasten, afkomstig van een
schuit die hij van hem gekocht heeft en die hij als onderpand stelt; Goyken
vrijwaart de schuit.
-Henrick Buter is schuldig aan Henrick Florijsz ƒ9 Rijnse g.g. te betalen nu
direct voor de reis naar Bremen die hij gaat maken ƒ2 Rijnse gulden en de
rest met Maria Lichtmis; het geld zal in ontvangst worden genomen door
zijn echtgenote Gese; dd 12-10.
-Johan Albersz is schuldig aan Goert Roeveneter 45½ stuiver; folio 219, dd
14-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

218v

DATUM:

292

12-10-1493

1842

1843

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uterwijck, Roederick v.
Gosensz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Geert Gosensz het geld dat
deze schuldig was volgens het stadsboek aan hem of zijn vader Herman
van Uterwijck, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wulffsz, Wolter
Werden, Peter van

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

14-10-1493

Schuldenaar
Schuldeiser

En broers/zusters

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Werden en familie een
bedrag van 400 h.p. die hij ontvangen heeft van de marke Zalk en waarvoor
hij Peter goede onderpanden zal stellen tot St. Maarten; akte is
doorgehaald.

bijzonderheden

Veel doorhalingen in de tekst

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Borgstelling

onroerend goed

Viswater de Vijf Stukken in Wilsum

comparanten

Delen, Claes van
Kerckhof, Dirck

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan, Claes voor Jan Tymansz en Dirck
voor Gosen Boem en Steven Helmichsz, elk voor ⅓ deel van 350 h.p. en 5
winterzalmen of 3 pond voor iedere zalm, afkomstig van het viswater de
Vijf Stukken in Wilsum.
Willem Berentsz en Jan Hoenret, bakker zijn borg voor Aerent Bouwer en
Herman Coenraetsz voor ⅓ deel van de som, te betalen met St. Jan t.b.v.
de erfgenamen van het viswater; Dirck Kerckhof belooft voor 24 roeden 6
voet min ¼, voor elke roede 3½ h.p. te betalen, betreffende de Nye Thoem.
[viswater]

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-10-1493

Borg
Borg

293

1844

1845

1846

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij vanaf heden geen aanspraak meer maken op
de rente van 52 pond uit Mastenbroek die Griete Leffarts ontvangt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Johan
Petersz, Willem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn huisheer Willem Petersz om, in
der minne of gerechtelijk, van Jan Woltersz 10½ pond te vorderen en
daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben; verder machtigt hij
Willem om de schade te innen die hij geleden heeft met de rogge bij
schipper Kerstken Woltersz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moelman, Aerent
Kistemaker, Egbert
Lubbersz, Hartgert
Geertsz, Herman
Hermansz, Geert
Monnick, Tyman
Pael, Henric

samenvatting

DATUM:

17-10-1493

Comparant

DATUM:

En echtg. Jan (v)

17-10-1493

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Monnikendam
Huisheer

29-10-1493

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Vader

-Comparanten zijn schuldig aan Hartgert Lubbersz ƒ5 Rijnse g.g. min 1
oord te betalen als hij weer terugkomt uit Rome waarvan hij een bewijs zal
meebrengen; hierop hebben zij ontvangen ƒ3 met consent van de Raad.
-Herman Geertsz is schuldig aan zijn vader Geert Hermansz ƒ20 Rijnse
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, afkomstig van de aankoop van
een koe en van leer; folio 219v, dd 20-11.

294

-Tyman Monnick is schuldig aan Henric Pael 25 mud gerst; folio 291v, dd
20-11.

1847

1848

1849

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219
Schenking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wernersz, Claes
St. Bregitten klooster

samenvatting

Comparanten verklaren te schenken aan het Bregitten klooster een rente
van ƒ3½ Rijnse g.g. per jaar die zij ontvangen uit het kerspel van Wijhe
gevestigd op de goederen van Steven van Veessen volgens documenten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219v
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Remonde, Johan van
Janne
Govertsz, Joest
Evertsz, Albert
Gerrytsz, Bouwen

DATUM:

29-10-1493

Comparant
Begunstigde

DATUM:

En echtg. Alyt

11-11-1493

Borg
Overledene
Begunstigde
Borg
Begunstigde

Wever
Echtg. Peter van Dort †
Medewerker wijnhuis
Oudenbosch

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor een kwart van de nagelaten goederen van
Janne, gewezen echtgenote van Peter van Dort, dat Joest Govertsz heeft
ontvangen van de executeurs Wychman Aerentsz en Egbert Geertsz,
kremer, die hij bedankt met belofte van vrijwaring.
Joest Govertsz belooft de borg schadeloos te stellen en stelt daarvoor als
onderpand zijn aandeel van de nalatenschap.
Albert Evertsz belooft eveneens borg te staan voor een kwart van de
nalatenschap ontvangen door Bouwen Gerrytsz; hij belooft ook zijn borg
schadeloos te stellen met de nalatenschap als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

295

13-11-1493

1850

1851

1852

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Philipsz, Thonijs
Jansz, Johan
Cornelysz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren erfelijk te hebben gescheiden de nalatenschap die
Joest Goeversz ontvangen heeft van wijlen Janne, echtgenote van Peter
van Dort, hun nicht; Joest behoudt alle goederen, roerende en onroerende
en comparant bedanken hem voor de betaling.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219v
Aflossing

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Johan
Memorie H. Sacrament

samenvatting

Comparant belooft de Memorie van het H. Sacrament af te lossen binnen
het jaar de jaarlijkse rente van 2 kop boter met ƒ9 Rijnse g.g. en volledige
pacht en verder meldt hij de Memorie nog schuldig te zijn wegens
achterstallige pacht 4 kop boter, waarvan er 2 direct betaald worden en 2
per 1 mei.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
219v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymansz, Steven
Hermansz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn minderjarige dochter Bye te bewijzen en haar
dus schuldig te zijn voor haar moeders erfdeel, ƒ4 Rijnse g.g. van 2 h.p.
voor de gulden en hiermee scheldt Geert Hermansz, de oom van Bye,
comparant vrij en bedankt voor de erfscheiding.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

1

Comparant
Comparant
Comparant

Uit Drimmelen )
Idem
Idem

) bij St. Geertruidenberg

DATUM:

20-11-1493

Comparant
Begunstigde

DATUM:

20-11-1493

Comparant
Voogd

220

DATUM:

296

29-11-1493

Weduwnaar
Oom

1853

1854

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Reynersz, Johan
Fredericksz, Bouwen
Mey, Lubbert
Lew, Reyner de
Lambertsz, Claes

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bouwen Fredericksz ƒ23 Rijnse
koopmansgulden min 1 oord, van 20 stuiver de gulden, te betalen de helft
met Midwinter en de andere helft met Pasen, afkomstig van een rijnschip
dat hij van Bouwen gekocht heeft.
NB in de kantlijn: dit geld wordt betaald aan Jan Geertsz.
-Lubbert Mey is schuldig aan Reyner de Lew en Claes Lambertsz samen
ƒ13 Rijnse g.g., waarvan ƒ5 betaald moeten worden binnen veertien dagen,
ƒ4 Rijnse gulden met St. Maarten 1494 en ƒ4 Rijnse gulden met St. Maarten
1495; akte is doorgehaald; dd 02-12.
NB in de kantlijn: Claes Lambertsz heeft zijn deel ontvangen; dd 1496
meldt hij dat alles in orde is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
220
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kystemaker, Engbert
Geertsz, Johan
Roede, Jacob
Dueren, Nanning van
Rijnvisch Henr., Fred.
Geertsz, Lubbert

samenvatting

Comparanten verklaren samen een schikking te hebben getroffen in het
conflict tussen Lambert en Geertruyt over de nagelaten goederen. Er is
besloten dat Lambert zijn vaders gereedschap zal behouden: twee
aambeelden, tangen, hamers en alles wat behoort bij het messenmakers
beroep, zoals ijzer, staal, scheden en hout; verder zijn vaders mantel of zijn
tabbert, wat hij wil en 4 h.p. contant. Hiermee heeft Lambert alles
ontvangen wat hem toekomt. Hij heeft dus geen aanspraak meer op huis,
hof en goederen; ook Geertruyt kan geen aanspraken meer op Lambert
maken. Beide partijen accepteren het besluit.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
220v
Schuldbekentenis

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Comparant e. zijde
Idem
Idem
Comparant a. zijde
Idem
Idem

) zoon van wijlen Jacob Messemaker

DATUM:

297

02-12-1493

2

) weduwe Jacob Messemaker

ongedateerd

1

Voor Lambert Jacobsz )
Idem
Idem
2
Voor Geertruyt )

1855

1856

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luykensz, Wolter
Coepsz, Jan
Clinge, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren geld schuldig te zijn aan Jan Coepsz en Jacob
Clinge vanwege hun ziekten; verder aan Geert Roeveneter 5 pond en 3
pond van huishuur, aan Henric Kruse 2 pond, aan Else Wolters 2½ h.p. min
1 butken, het pond van 10 stuiver; aan de vrouw van Willem 20 stuiver, aan
Jan Mouwersz 1 ton teer, aan Jacob Jansz 1 ton teer, 2 pak latten en 3
kwarten rogge, aan Nelle 6 stuiver, aan Lysken Wiersz 2½ h.p.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Visken, Claes
Frericksz, Henrick
Machoisz, Jacob
Hoerne, Jacob van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Femme
En anderen

06-12-1493

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Stavoren

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Frericksz ƒ7 Rijnse g.g. waarvan de
helft betaald moet worden met Pasen en de andere helft een jaar daarna,
afkomstig van een everschip dat hij van hem gekocht heeft en door
Henrick gevrijwaard wordt.
e
NB in de kantlijn: Borg Jan van Werve; 1 termijn betaald dd 28-04-1494.
-Jacob Machoisz verklaart dat de 25 pond die hij Jacob van Hoerne met
kabel slaan zal betalen, uitbetaald zullen worden aan diens borg voor het
viswater, Johan Hermansz; dd 06-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

3 slag Haatland

comparanten

Vierholt, Andries
Kerstken, Jan

samenvatting

Comparant verklaart het 3 slag van het Haatland gehuurd te hebben en de
helft daarvan te hebben overgedaan aan Jan Kerstken; deze zal het laatste
jaar geen pacht betalen aan de stad, dat doet Andries.

220v

DATUM:

06-12-1493

e

Huurder
Mede-huurder
e

298

1857

1858

1859

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
220v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sygersz, Johan
Sygersz, Seygher
Alyt

16-12-1493

Comparant
Comparant
Schoonzuster

Deventer
Wed. Willem Sygersz

samenvatting

Comparanten verklaren dat hun schoonzuster Alyt hen goede erfscheiding
gedaan heeft van de nagelaten goederen van hun broer, waarvoor zij haar
bedanken met belofte van vrijwaring, mede namens de andere broers en
zusters. De kwijtschelding wordt in ontvangst genomen door Johan
Willemsz, koster, namens Alyt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Florysz, Tielman
Florysz, Geertruyt

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn moeder hem 40 h.p. betaald heeft voor de
stads pacht en dat hij haar daarvoor als onderpand stelt al zijn goederen,
kleinodiën en huisraad totdat hij haar heeft terugbetaald. Zonder haar
toestemming zal hij die goederen niet verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221
Verklaring

onroerend goed

Huis en getimmerte
IJsselmuiden, a.d. overkant van de IJssel bij de dijk

comparanten

Wychersz, Johan
Jfr Alyt

samenvatting

DATUM:

16-12-1493

Comparant
Moeder

DATUM:

Comparant
Eigenares

02-01-1494

Wed. Henric de Zuere

Comparant verklaart dat hij een huis heeft aan de overkant van de IJssel op
het land van wijlen Henric de Zuere en dat zijn erfgenamen na zijn dood het
getimmerte zullen afbreken en er niets meer zullen bouwen. De weduwe
van Henric de Zuere en haar broer Evert vd Vene, verklaren dat zijn
erfgenamen dan de tins van 25 butken niet meer zullen betalen, behalve
tijdens comparants leven.
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1860

1861

1862

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Martensz, Jacob
Hane, Johan
Buese, Lubbert
Suere, Alyt de

DATUM:

02-01-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares

En echtg. Ryxsche
Wed. Henric de Zuere

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Hane ƒ14½ Rijnse koopmansgulden van
20 stuiver de gulden, te betalen met St. Maarten waarvoor hij zijn rijnschip
met toebehoren als onderpand stelt.
-Lubbert Buese verklaart ontvangen te hebben van Alyt de Suere ƒ4 Rijnse
g.g. afkomstig van een os, zoals bij de schikking was afgesproken; dd 0201.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221
Aflossing

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buse, Lubbert
Suere, jfr Alyt de

samenvatting

Comparanten verklaren dat jfr Alyt de Suere hen heeft afgelost een rente
van 4 h.p. per jaar van de 8 h.p. per jaar die hen toekomen volgens de
schikking tussen enerzijds Aerent Mulert en Henric Mulert, schout te
Hasselt en anderzijds Herman van den Cloester en Henrick van den Vene;
zij bedanken jft Alyt voor de betaling met belofte van vrijwaring, m.u.v. het
nog te betalen bedrag.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ide

DATUM:

02-01-1494

Comparant
Schuldenares

DATUM:

02-01-1494

Wed. Jan Jansz

300

En echtg. Ryxsche
Wed. Henric de Suere

Moeder

Dueren, Nanning van
Bolhoerne, Luyken

1863

1864

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Yde, Kathrine en Jan bij haar
eerste echtgenoot Jan Jansz, als hun vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ100 Rijnse koopmansgulden te betalen uit haar goederen,
roerende en onroerende, verder belooft zij de kinderen te verzorgen tot hun
volwassenheid; mocht zij overlijden vóór die tijd, dan ontvangen de
kinderen dit bedrag bij voorrang; de voogden zijn het hiermee eens.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221v
Schenking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Lambert vd
Clovers, Arentken

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn nicht Arentken in het St. Bregitten klooster ƒ5
Rijnse koopmansgulden te geven van de ƒ20 Rijnse gulden die hij en zijn
vrouw jaarlijks uit de stad ’s-Hertogenbosch ontvangen; mocht Arentken
eerder overlijden dan hij, dan vervalt de rente aan het klooster; verder
schenkt hij nog een rente van ƒ7 Rijnse g.g. gevestigd op Enkhuizen, als
zijn vrouw en hij zijn overleden; eenmalig ƒ30 Rijnse g.g. na zijn dood
volgens aanwijzingen beschreven voor Swane Clovers. (akte 1809)
Andries Geertsz, zaakwaarnemer van het Bregitten convent, heeft dit
geaccepteerd namens Arentken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
221v
Schenkingen

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen, Nieuwstraat

comparanten

Blanckers, Else
Aerentsz, Jacob

samenvatting

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Comparante
Borg

En echtg. Mette

10-01-1494

En echtg. Suete

Comparante verklaart aan het St. Anna altaar in de St, Nicolaaskerk 18 h.p.
van 20 Stichtse butken voor het pond, te schenken, te betalen met St.
Maarten en nog ƒ7 Andries g.g. met St. Maarten. Jacob Aerentsz en
echtgenote zetten hiervoor als onderpand hun woonhuis en erf met alle
huisraad, dat zij niet zullen verkopen zolang Else de schenkingen niet heeft
verricht, m.u.v. de jaarlijkse uitgang.
NB in de kantlijn: Willem Petersz en Jan Eversz, beheerders van het St.
Anna altaar, verklaren dat Elze haar betalingen heeft gedaan.
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1865

1866

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
221v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Peter
Claesz, Jacob
Dircksz, Sweder
Garbrantsz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Claesz 33 pond van 20 lichte butken
voor het pond, waarop betaald ƒ3 en 11 lichte ponden.
-Sweder Dircksz is schuldig aan Johan Garbrantsz ƒ10 Rijnse g.g. van 28
stuiver voor de gulden, te betalen met St. Jan, waarvoor hij als onderpand
stelt zijn rijnschip met toebehoren; dd 10-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
221v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valen, Vrouken
Valen, Konne
Wylich, Peter van
Glauwe, Henrick
Dam, Gosen

DATUM:

10-01-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-01-1494

Comparante
Comparante
Echtgenoot
Koper
Koper

Van Konne

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henrick Glauwe en Gosen
Dam alles wat zij geërfd hebben van hun oom Garbrant Vrie, gestorven in
Zwolle, voor een bedrag van ƒ130 Rijnse g.g.; zij bedanken hem voor de
betaling. Verder meldt Vrouken Valen dat zij aan Henrick en zijn broer
Gosen heeft gegeven t.b.v. alle erfgenamen van Garbrant ƒ107½ Rijnse g.g.
en 1½ stuiver op de volgende voorwaarden: dat Vrouken het geld ontvangt
van haar Schepenbrief van de stad Zwolle, dat Gerbrant en Geert ten
Busch haar moeten betalen volgens uitwijzing van genoemde brief, daarna
zal zij weer ƒ23 Rijnse g.g. in handen van Henric en Gosen stellen t.b.v. de
erfgenamen ; mocht zij verliezen dan zullen de erfgenamen daar geen
schade van ondervinden. Als de erfgenaam Pouwel Tyelksz voordeel krijgt
toegewezen, zullen Vrouke en haar zwager Peter de schade hiervan van
hun aandeel vergoeden.

bijzonderheden

Geen

302

1867

1868

1869

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
222
DATUM:
Verklaring van ontvangst

16-01-1494

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Frederick
Henrixsz, Beernt
Hake, Berent
Suerkensz, Jacob
Hermansz, Jan

samenvatting

Comparanten, als laatste rentmeesters van 1493, verklaren ontvangen te
hebben vanwege Jacob Machorijsz van Pijpersant: van Berent Hake 20
pond, van Jacob Suerkensz 38 pond en van Jan Hermansz 58 pond en 3
plakken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
222
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mey, Lubbert
Lew, Reyner de

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Reyner de Lew een
Rechtersbrief goed voor 3 mud rogge per jaar, Elburger maat, gevestigd op
het gerecht van Wilsum, waarvoor hij Lubbert gegeven heeft ƒ20 Rijnse
g.g., op voorwaarde dat Reyner zich nog kan bedenken tot Palmzondag
over een jaar, waarna de zaken geregeld worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
222v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Johan
Meynart

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 Rijnse g.g. die hij na St. Jan mag
ontvangen en waarbij hij de keuze heeft het geld te houden of aan zijn
grootvader Meynart te laten. De grootvader meldt dat Johan de
erfscheiding goed heeft gedaan.

Comparant
Comparant
Pachter
Idem
Idem

DATUM:

16-01-1494

Comparant
Koper

DATUM:

31-01-1494

Wdn. Mechtelt Jansz
Grootvader
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Vader

NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ5 Rijnse g.g. dd 07-02-1496.

1870

1871

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
222v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roederloe, Jan van
Igermansz, Seyne
Mertensz, Lubbert
Lambertsz, Berent
Henrixsz, Lambert
Claesz, Jacob

DATUM:

31-01-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Oosterwolde

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Seyne Igermansz ƒ64 Overlandse Rijnse g.g. te
betalen met Petrus ad Cathedram over een jaar, met een marge van
veertien dagen.
-Lubbert Mertensz, Berent Lambertsz en Lambert Henrixsz zijn schuldig
aan Jan van Roederloe ƒ64 Overlandse Rijnse g.g. te betalen een maand
voor Petrus ad Cathedram over een jaar, afkomstig van het bedrag dat Jan
van Roederloe aan Seyne Igermansz zal betalen; dd 31-01.
-Lubbert Mertensz is schuldig aan Jacob Claesz 400 courante ponden te
betalen met 1 Andries gulden, 3 pond met 1 enkele gulden en 1 stuiver, 3
pond met 1 Davids gulden met 3 stuiver, te betalen met Pinksteren over
een jaar, tenzij comparant de ƒ200 van Thonijs van Neerden, vanwege wol
niet ontvangt, die hij eerst zal inhouden; dd 31-01.
NB in de kantlijn: hier blijven onbetaald 105 pond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
222v
Transport van rechten

onroerend goed

Negen morgen land op Broedyxvelt
Gerecht van Jkh. van Naeldewijck, tussen St. Katherine en Derck Hubertsz

comparanten

Koenegonde
Kroese, Egbert

samenvatting

Comparante, afkomstig uit Utrecht, verklaart verkocht te hebben aan
Egbert Kroese een stuk land onder het gerecht van Jonkheer van
Naeldewijck, strekkende tot de Eyntdijker Wetering en tot Gerwarts Copers
Dijck; zij zal de betreffende documenten overdragen omdat zij het geld
heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

03-02-1494

Comparante
Koper
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Jan Tolsoensdochter

1872

1873

1874

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
223
Schikking

DATUM:

07-02-1494

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Esvelt, Evert van
Harderwijck, Reyner J. v.
Rijnvisch, Frederick
Olst, Dirck van
Kroesersz, Henrick
Wesselsz, Wynken

samenvatting

Comparanten verklaren met de tussenpersonen tot een minnelijke
schikking te zijn gekomen: Reyner zal Evert morgen of overmorgen geven
ƒ15 Rijnse g.g., met St. Maarten ƒ5 Rijnse g.g. en met St. Maarten in 1495
ƒ10 Rijnse g.g.; daarmee zal betaald zijn ƒ50 g.g. Reyner blijft Evert
schuldig ƒ50 Rijnse g.g. die hij binnen 8 jaar zal betalen, elk jaar met ƒ6 en
het laatste jaar met ƒ8. Evert zal hierna de schuldbekentenis die hij op
Reyner heeft, vernietigen.
NB in de kantlijn: betalingen van ƒ15 en van ƒ5.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
223
Onderpand

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Martensz, Claes
Claesz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart aan Johan Claesz als onderpand te stellen het
rijnschip met toebehoren dat hij van Andries Claesz gekocht heeft;
schuldeiser heeft zo een echt onderpand zo lang hij niet gevrijwaard is
door Katherine Stickers. Eventueel stelt hij ook zijn goederen nog als
onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
223
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, mr Gosen van
Sulman, Claes
Klinkenberch, Gosen
Lewen, Gysebert van
Duren, Nanning van

Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Intermediair
Idem
Idem
Idem

DATUM:

12-02-1494

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:
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13-02-1494

Intermediair
Intermediair
Tussenpersoon
Tussenpersoon
Tussenpersoon

Voor Peter Woltersz
idem
Voor Herman Tymansz

Johansz, Kerstken

1875

1876

Tussenpersoon

idem

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, samen met de
tussenpersonen, treffen een schikking tussen Peter Woltersz en de erven
van Herman Tymansz inzake de doodslag door Peter Woltersz op Herman
Tymansz. In deze kwestie zijn Sybolt en Kerstken Woltersz borg voor hun
broer Peter en Gelpert Vysken en schipper Johan van Oosterwolde zijn
borg voor wijlen Herman en diens erfgenamen. Er zal een boete worden
opgelegd van 100 h.p. als hij zich niet aan de voorwaarden houdt: de
nabestaanden eisen dat Peter een voetval doet, berouw toont en om
vergiffenis zal vragen. Hij zal de familie een bedrag van 68 h.p. betalen, half
bij de voetval, half met Pasen daarna; verder zal hij drie maal 30 missen
voor het zielenheil laten lezen, drie maal 30 paar schoenen geven en drie
bedevaarten laten doen, naar Rome, naar St. Ewolt en naar het H. Bloed.
Peter zal ook de kosten aan de stad Kampen betalen van de overledene.
Een en ander is weer in orde tussen beide partijen als Peter de voetval
gedaan heeft en als de man van de bedevaarten de poort uit is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
223v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gharbrantsz, Johan
Dircksz, Sweder
Jansz, Jan
Claesz, Jan
Dapper, mr Henrick
Andriesz, Gheert

DATUM:

13-02-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Kerkmeester Hasselt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Sweder Dircksz ƒ20 Rijnse koopmansgulden te
betalen met St. Maarten.
-Jan Jansz is schuldig aan Jan Claesz ƒ8 Rijnse gulden; akte is
doorgehaald; dd 13-02.
-mr Henrick Dapper is namens de kerk schuldig aan Gheert Andriesz 24
h.p. van 20 Stichtse butken voor het pond, waarvan de helft betaald moet
worden met St. Jan en de andere helft met St. Maarten; dd 16-02.
Gheert Andriesz, kerkmeester van St. Stevens, verklaart ontvangen te
hebben van mr Henrick Dapper, als borg voor Schrevel Schrevelsz, een
bedrag van 24 h.p., waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring; dd 3108-1495.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
223v
Onderpand

onroerend goed

Huis en erf

DATUM:
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13-02-1494

Kampen, Nieuwstraat, tussen Jan Coepsz en Herman Geertsz

1877

1878

1879

comparanten

Aerentsz, Wolter
Wolters, Alyt
Woltersz, Sybolt

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren aan Sybolt en Kerstken Woltersz als onderpand te
e
stellen hun huis en erf voor de aflossing zoals beloofd en voor het 16 deel
van 900 Bruage zout afkomstig van Wolters schepen, zo lang de betaling
niet is geschied.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO: 224
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Arent
Wynkensz, Alyt

samenvatting

Comparant verklaart Alyt Wynkensz te bedanken voor de betaling van de
lakens die haar zoon Werner mee had naar Hamburg; daarmee is het
bedrag dat zij hem schuldig was gecompenseerd door de kosten die hij
gemaakt heeft. Hij verklaart deze mededeling zelf te hebben geschreven.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trippenmaker, Reyner
Croeser, Egbert
Andriesz, Geert

samenvatting

Comparant geeft een volmacht aan Egbert Croeser, Geert Andriesz en de
gezamenlijke reders om, in der minne of gerechtelijk, het proces voort te
zetten over de beslaglegging die gedaan is vanwege de helft van een touw
dat bij Jan Decker ligt en van Laurens Smyt is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM

Broer
Zuster
En Kerstken Woltersz

01-03 -1494

Comparant
Schuldenares

DATUM:

224

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

307

01-03-1494

01-03-1494

Schipper

1880

1881

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kreytersz, Effse
Henricksz, Derick
Petersz, Johan
Henrixsz, Jan
Myllingen, Dirck van
Keppel, Arent van

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Styne
De kinderen van ...

samenvatting

-Comparante is schuldig aan haar zoon Derick Henricksz ƒ3 Rijnse g.g. te
betalen aan Roloff Wachters.
-Johan Petersz is schuldig aan de kinderen van wijlen Jan Henrixsz 72
tonnen koyte bier, de ton van 15 stuiver, de g.g. van 26 stuiver, te betalen
hiervan het derde deel met Pasen over een jaar, de andere twee delen
daarna met Pasen, in de komende jaren; dd 01-03.
-Dirck van Myllingen is schuldig aan Arent van Keppel ƒ52 Rijnse g.g. min
1 oord, te betalen acht dagen voor 1 mei, lastenvrij; dd 01-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandenburch, Johan
Andriesz, Gheert
Schepeler, Gheert
Henrixsz, Sybrant
Ghertrude

DATUM:

01-03-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtg. Herman Gheye

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan diverse personen een bedrag van
ƒ15 Rijnse g.g., waarvoor hij als onderpand stelt drie koeien en zijn
inboedel en huisraad; betaling met Maria Lichtmis.
Gheert Schepeler, Sybrant en Ghertrude beloven Gheert Andriesz elk voor
hun aandeel schadeloos te stellen van de borgtocht voor de ƒ15.
Dit wordt mede onderschreven door Wobken, de vrouw van Jan
Brandenburch.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visken, Claes
Borre, Herman

DATUM:

10-03-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
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Wolt, Lubbert
Vene, Evert vd
Grotenhuys, Henrick then
Ulsen, Johan van
Stachhouwer, Peter

1882

1883

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtgenote
En Sacramentsmemorie

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Borre ƒ1 Rijnse g.g. van de kiel van
het schip van Engbert ten Berghe, zoals overeengekomen.
-Lubbert Wolt is schuldig aan Evert van den Vene en de H.
Sacramentsmemorie 3 h.p. te betalen met St. Jan a.s. en 3 h.p. een jaar
daarna, waarvoor hij als onderpand stelt het huis in Brunnepe bij de
Schreyhoep, waarover onmin was ontstaan.
-Henrick then Grotenhuys en Johan van Ulsen zijn schuldig aan Peter
Stachhouwer ƒ80 Rijnse g.g. te betalen hiervan elk de helft met Pasen 1495
en met Pasen daarna, afkomstig van een koopmanschap van vis e.d., maar
dit betreft uitsluitend de zakelijke samenwerking die zij tot nu toe gehad
hebben; folio 225, dd begin april.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boldewijnsz, Willem
Petersz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Petersz om namens hem, in
der minne of gerechtelijk, te vorderen van Dirck Byle uit Waterland de ƒ6½
Rijnse g.g. die deze hem nog schuldig is wegens geleend geld en verder
nog de 32 stuivers van twee reizen die comparant met hem gemaakt heeft;
Johan mag daarbij handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Johan
Sybrantsz, Ave

samenvatting

Comparant, knecht van Henric de Boekverkoper uit Keulen, verklaart
ontvangen te hebben van Ave Sybrantsz ƒ29 Rijnse g.g. t.b.v. Henric de
Boekverkoper, volgens handschrift dat Geert Jacobsz, Aves zoon, aan
Henric had overgedragen; hij bedankt voor de betaling en zal het geld aan
zijn meester overhandigen, waarvoor hij instaat.

DATUM:

14-03-1494

Volmachtgever
Gevolmachtigde

14-03-1494

Comparant
Tussenpersoon
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Amsterdam

1884

1885

1886

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
224v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Symonsz, Claes
Holte, Geert ten

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert ten Holte ƒ100 Rijnse g.g.
en een ½ gulden van de volgende soort: n.l. 1 Rodolphus gulden voor 18
stuivers, 1 Hoornkens gulden voor 17 stuivers, 1 enkele gulden voor 29
stuivers of 1 Davids jager voor 3½ butken en 1 caroluspenning voor 11
plakken en vergelijkbare valuta; te betalen hiervan een derde deel met St.
Jan, met St. Maarten en het laatste deel met St. Maarten een jaar daarna,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en dat hij met
toebehoren als onderpand stelt, evenals zijn woonhuis aan de St.
Nicolaasdijk.
NB in de kantlijn: doorgehaald door Peter ten Holte.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225
Transport van rechten

onroerend goed

Rudehoep

comparanten

Monnick, Hessel
Wenemersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart overgedaan te hebben aan Johan Wenemersz de
pacht van de Rudehoep op dezelfde voorwaarden als de stad hem heeft
gesteld; Jan Wenemersz zal comparant daarvoor jaarlijks geven 5 h.p. en
hij meldt Aerent en Peter Roese, Henric Jansz en Geert Arentsz dat hij
borg staat voor de Rudehoep, evenals Hessel Monnick.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis

comparanten

Schayck, mr Ernst van

DATUM:

18-03-1494

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Pachter
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14-03-1494

Comparant

Steenwijck, Peter van

1887

1888

Koper

En echtg. Heyle

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter van Steenwijck de 80
h.p. die deze nog schuldig was van het huis dat hij van hem gekocht had;
kopers beloven hiervan binnen een half jaar de gerechtelijk overdracht te
doen, daar hun borgen, Jacob Jansz en Henrick Dapper, weten dat ze
betaald hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

Comparanten

Claissoen, Jan
Lentynck, Claes
Dircksz, Coen
Garbrantsz, Johan
Claesz, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Lentynck ƒ220 Rijnse g.g. en 7½ stuiver
te betalen met Kerstmis a.s. , afkomstig van de aankoop van as.
-Johan Claesz is schuldig aan Coen Dircksz ƒ83½ Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, te betalen de helft met Midwinter en de
andere helft met Midwinter het jaar daarna, afkomstig van een (woord
weggelaten) dat hij van hem gekocht heeft; dd 04-04.
-Johan Garbrantsz is schuldig aan Willem Claesz ƒ40 Rijnse
koopmansgulden van 2 pond voor de gulden, te betalen met St. Maarten,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en tevens als
onderpand stelt; dd 04-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Wycher
Wynnensz, Johan
Claesz, Franke
Claesz, Lubbert
Groete, Herman
Alyt

samenvatting

DATUM:

04-04-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Uit de Kuinre

07-04-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Op het Raas
Ens
Wed. Claes Frericksz

-Comparant verklaart dat hij van Johan Wynnensz 21 mud haver heeft
geleend en dat hij die zal betalen van hetgeen de haver oplevert, in het
volgende jaar.
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-Franke Claesz is schuldig aan Lubbert Claesz ƒ16 Rijnse g.g. en 1 oord te
betalen met Midwinter; folio 226v, dd 16-04.
-Herman Groete is schuldig aan de weduwe van Claes Frericksz ƒ2 Rijnse
g.g. en 30 courante stuivers vanwege Rotger Ghysbertsz, te betalen met St.
Michael; zodra Rotger weer in Kampen komt, zal Alyt Herman helpen het
geld zoveel mogelijk te innen; folio 226v, dd 18-04.

1889

1890

1891

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marckolf, Floer
Kremer, Egbert
Hengele, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij en wijlen Peter van Dort neven waren en dat hij
ontvangen heeft van de executeur van Peter van Dort een bedrag van ƒ34
Rijnse koopmansgulden afkomstig van het versterf van zijn neef Peter,
waarvoor hij hem bedankt.
Geert van Hengele is borg voor comparant en vrijwaart de executeur.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Peter
Johansz, Johan
Johansz, Chrystiaen

samenvatting

Comparanten, broers van wijlen Matheusz Johansz de kremer, verklaren
dat zij van de executeurs, Rolof Ottensz, Walys Schylder en Truide, de
weduwe van Theus, ontvangen hebben de giften en nalatenschap waar zij
recht op hadden en tevens een Schepenbrief van ƒ35 Rijnse g.g. ; zij
bedanken de weduwe en de executeurs met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
225v
Transport van rechten

07-04-1494

Comparant
Executeur
Borg

07-04-1494

Comparant
Comparant
Comparant

312

DATUM:

Uit ‘s-Gravenhage

07-04-1494

Uit het land v. Loon
idem
idem

1892

1893

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Waterstraat, tussen Reyner en Ysbrant Baers

comparanten

Geertsz, Lubbert
Warmbolt, Reyner

Comparant
Koper

En echtg. Alyt

samenvatting

Comparant verklaart dat hij vanwege zijn zwager mr Claes Willemsz
verkocht heeft aan Reyner Warmbolt en echtgenote een huis, strekkend tot
aan Willem Lambertsz, voor een bedrag van ƒ100 Rijnse gulden van 10
vuurijzers voor de gulden; er is reeds betaald ƒ34 en zij zullen ƒ66 betalen
met Pasen, uiterlijk met Beloken Pasen. Daarna zal comparant het huis
overdragen met belofte van vrijwaring.
NB in de kantlijn: dd 1495 heeft comparant het geld ontvangen en
overdracht moet nog plaats vinden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
226
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Willem
Aerntsz, Claes
Gerrytsz, Adam
Johansz, Dyrick

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij samen met broeder Willem Terminarius uit
Utrecht intermediair geweest zijn tussen Adam Gerrytsz en Dyrick Johansz
inzake een bezegelde brief en een handschrift van 20 pond groot t.b.v.
Dyrick Jansz, op de volgende voorwaarden: dat alle aanspraken van Adam
op Dyrick nu niet meer gelden en dat deze twee brieven voorlopig in
bewaring worden gegeven in Utrecht in het OLV klooster van de Broeders,
vanwege de betalingen die Dyrick Jansz aan Adam zal doen, in gelijke
delen en op de volgende data: met Pasen 1494 60 Utrechtse ponden, gelijk
aan ƒ6 Rijnse gulden, met St. Victor in hetzelfde jaar 75 Utrechtse ponden,
ƒ7½ Rijnse gulden en met Pasen 1495 zal de afrekening gehouden worden
van de inkomsten en uitgaven; wat Adam dan tekort komt, zal door Dyrick
worden aangepast, met kwitantie van de stad Utrecht op drie
achtereenvolgende Pasen.
Verder melden comparanten dat als Dyrick zich niet aan de afspraken
houdt, hij alle gelden verliest die op deze brief betaald worden; hetzelfde
geldt voor de andere partij.
Partijen beloven zich aan de afspraken te houden

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
226
Verklaring

DATUM:

24-01-1494

Comparant
Comparant
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

DATUM:

313

ongedateerd

Glazenmaker

1894

1895

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Astebrinxsz, Mette

samenvatting

Comparante is bereid te verklaren dat zij middels een schepenbrief aan de
St. Bregitten kerk heeft gegeven zekere kleinodiën en gereedschappen die
Wolter Ticheler van haar in bewaring heeft en dat die kleinodiën en
gereedschappen aan haar geschonken zijn; Mathijs Schroer en diens
echtgenote en Else, de vrouw van Lange Wolters, zijn hiervan op de
hoogte.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
226v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Coert van Steenwijc en Peter Stachouwer

comparanten

Claesz, Aerent
Geertsz, Herman
Reynersz, Beernt

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Herman Geertsz en Beernt
Reynersz als executeurs van het testament van Alyt Potters ƒ70 Rijnse g.g.
van 2 pond voor de gulden, die hij belooft gerechtelijk te vesten met 20
tegen 1 penning; als onderpand stelt hij zijn huis waar Walys Schilder nu in
woont.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
226v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Budels, Gese
Coepsz, Johan
Igermansz, Seyne

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Else Camps, haar tante, de goederen en erfenis die haar
toekomen, waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparante

12-04-1494

Comparant
Executeur
Executeur

18-04-1494

Comparante
Executeur
Executeur
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1896

1897

1898

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
226v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstgensz, Johan
Katherine

18-04-1494

Comparant
Schoonzuster

Wed. Henrick v. Cleve

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Henrick van
Cleve, zijn broer, de erfenis die hem toekomt, waarvoor hij haar bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
226v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zonsbeeck, Hermannus
Hoyer, Berent

samenvatting

Comparant, gemachtigd door subdiaken Jacob Henricksz en zijn convent
verklaart ontvangen te hebben van Berent Hoyer een schepenbrief met
zegel, groot 6 pond per jaar uit het Raamhof en vier jaar rente, toebehorend
aan Berent; comparant vrijwaart Berent en Ghertruydt, Wenemersz
weduwe met haar momber Herman van de Vecht, staan hiervoor borg.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
227
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roede, Wycher
Floysz, Herman
Budell, Gheert
Keyser, Mathijs
Gheertsz, Jacob
Wyllemsz, Gheert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Floysz 10 pond courant en 6 butken.
-Gheert Budell is schuldig aan Mathijs Keyser 18 courante ponden; dd 2104.
-Jacob Gheertsz belooft Gheert Wyllemsz dat hij binnen vier jaar vanaf
Pasen zal aflossen en vrijwaren het huis op de Steendijk, naast Herman
Decker, van de 3 pond tins waarvoor het zelfde huis onderpand is t.b.v.
Rijckman Stellynck; dd 22-04.

19-04-1494

Comparant
Tussenpersoon

1

Prior van klooster )

) Franckendael Maior van de Regulieren te Wormsz

DATUM:

21-04-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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1899

1900

1901

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mertensz, Claes
Claesz, Claes
Verwer, Lambert de
Neerden, Thoenijs van
Woltersz, Johan
Florijsz, Henrick

DATUM:

23-04-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Muiden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Claesz ƒ14 courant te betalen per 1 mei
1495 ingangbare valuta; akte is doorgehaald.
-Lambert de Verwer is schuldig aan Thoenijs van Neerden ƒ30 Rijnse g.g.
te betalen met ST. Levien; dd 24-04.
-Johan Woltersz is schuldig aan Henrick Florijsz 6 courante ponden; dd 2404.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Herman
Glauwe, Symon
Graeve, Toenijs van der

227

DATUM:

23-04-1494

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zakenpartner

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Toenijs van der Graeve om
namens hen van Dirck van Stenfoirde het geld te vorderen dat deze hen
schuldig is volgens handschrift, waarin Dirck bekent Herman schuldig te
blijven ƒ35 van 20 stuiver voor de gulden, te betalen tussen St. Michael en
St. Maarten 1495.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis

316

DATUM:

24-04-1494

Kampen, Nieuwstraat

1902

1903

comparanten

Moersse, Dirck van
Moersse, Johan van

Comparant
Koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johan van Moersse een
jaarlijkse rente van 10 h.p. gevestigd op hun huis, te betalen in de week
vóór Pasen, met 20 tegen 1 penning. Zij zullen de rente aflossen met ƒ100
Rijnse g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis

comparanten

Greete
Hoyer, Albert

samenvatting

Comparante heeft voor haar kinderen Cornelys, Wyllem en Grete als hun
vaders erfdeel gereserveerd de helft van het woonhuis, strekkend van de
Oudestraat tot aan de Hofstraat, een rente van ƒ10 Rijnse g.g. gevestigd op
het Begijneklooster in Hasselt; nog ƒ5 Rijnse g.g. per jaar op het ten
Bussche klooster in Zwolle; verder nog eenmalig ƒ65 Rijnse g.g. die zij aan
1
de voogden overhandigt; de helft van 3 scheepsaandelen, n.l. /8 deel bij
1
1
Kerstken Woltersz, /8 deel bij Claes Albertsz en /16 deel bij Johan van
Oesterwolde. Haar dochter Grete krijgt nog haar beste vergulde gordel,
haar dagelijkse gordel en rozenkrans, verder alle kleinodiën en
lijfstoebehoren. De voogden zijn het hiermee eens.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Albertsz, Jan
Albertsz, Jacob
Hermansz, Tyman
Aken, Armgart van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Albertsz ƒ6 Rijnse gulden te betalen met
St. Maarten en stelt daarvoor als onderpand 2 koeien en zijn rijnschip;
verder is hij hem schuldig 26 stuivers min enkele butken.
NB in de kantlijn: de ƒ6 betaald in 1495; Claes Albersz is borg geworden
voor de betalingen t.b.v. Katherina, de vrouw van Jacob.
-Tyman Hermansz is schuldig aan Armgart van Aken 8 h.p. te betalen

DATUM:

28-04-1494

Weduwe Hoyers
Voogd

DATUM:

En echtg. Henric (v)

Moeder
En zoon Berendt

30-04-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
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jaarlijks met 1 pond m.i.v. St. Katherijne; dd 30-04.

1904

1905

1906

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harnesmaker, Else
Budel, Ghese
Alphersz, Peter
Uterwijck, Roederick v.
Lysebeth
Lobrich, Grete

DATUM:

30-04-1494

Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Wed. Willem Harnesmaker
Wed. Lambert Pynninck

Echtg. Gosen v. Campen

samenvatting

-Comparante heeft van Ghese Budel ontvangen 25 h.p. waarvoor haar man
eertijds borg had gestaan en bedankt haar.
-Peter Alphertsz is schuldig aan Roederick van Uterwijck ƒ22 Rijnse g.g.;
dd 17-05.
-Lysebeth is schuldig aan Grete Lobrich ƒ16 Rijnse g.g. afkomstig van
linnendoek; dd 17-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Hoyer, Heyman
Jacobsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jacobsz een bedrag van
ƒ33 koopmansgulden afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht
heeft, te betalen met St. Jacob: het derde deel met Rijnse g.g. van 30
stuiver de gulden, het tweede deel met Beiers geld van 25 stuiver de
gulden en het laatste deel met zilver geld.
Verder is comparant schuldig aan Henrick Jacobsz ƒ33 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jacob 1495, ook in bovengenoemde
valuta. Als onderpand stelt hij het schip met toebehoren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

17-05-1494

Schuldenaar
Schuldeiser

227v

DATUM:

318

17-05-1494

1907

1908

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tygheler, Wolter
Vette, Herman

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Herman Vette de hem
nagelaten goederen van Doede, de schoonmoeder van Cuebe Woltersz,
waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymansz, Gysbert
Dam, Gosen van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gosen van Dam een bedrag van
ƒ15 Rijnse g.g. te betalen met St. Jacob, met een marge van veertien dagen
met de tins van ƒ5 Rijnse g.g. Mits hij op tijd betaalt, zal Gosen comparant
weer de brief met zegel van de drost van de Veluwe teruggeven van de
jaarlijkse rente van ƒ5 Rijnse g.g. met de onkosten voor zegel, schrijfwerk
en gerechtsgeld.
NB in de kantlijn: betaald ƒ14 Rijnse g.g. en 2 stuiver; dd zaterdag na
Letare 1495 [04-04] betaald ƒ6 Rijnse g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Martensz, Claes
Baers, Ysebrant
Albersz, Johan
Bolhoerne, Luyken

samenvatting

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

26-06-1494

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

30-06-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

-Comparant is schuldig aan Ysebrant Baers ƒ28 Rijnse gulden van 20
stuiver de gulden, te betalen met St. Jan 1495 en nog ƒ28 Rijnse gulden
met St. Jan 1496, afkomstig van de aankoop van een rijnschip, dat hij met
alle toebehoren als onderpand stelt.
-Eveneens ƒ3½ Rijnse koopmansgulden; dd 08-06.
-Johan Albersz is schuldig aan Luyken Bolhoerne ƒ4 Rijnse
koopmansgulden en 5 butken; dd 08-06.
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1909

1910

1911

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luykens, Alyt
Nucke, Garbrant

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Garbrant Nucke ƒ26 Rijnse g.g. wegens
geleend geld om paarden af te lossen, waarvoor zij hem als onderpand
stelt vijf sterke paarden met wagen en tuig, zoals deze dagelijks gebruikt
worden, te weten: een roodgebleste merrie, een roodbruine, een rode
merrie met een wit voorhoofd, een zwarte merrie met een witte bles en een
Leyersche ruin. Verder meldt zij hem nog schuldig te zijn 40 pond en 1
oord, waarvoor al haar goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228
Transport van rechten

onroerend goed

-De Boekoeck in de Hemmen, Texel
-Een stuk land op Texel bij de molen op de Hoern

comparanten

Gheertruidt
Dircksz, Cornelys

samenvatting

Comparante verklaart in aanwezigheid van haar erfgenaam, haar neef
Cornelys Dircksz, dat zij gegeven heeft aan haar echtgenoot Arendt al haar
aandelen in goederen binnen en buiten Kampen, waarover hij vrijelijk kan
beschikken m.u.v. de gehele Boekoech op Texel, een koe en een
vissershuisje dat zij zelf zal behouden en Arendt zal haar daarvoor jaarlijks
een koeweide en gras bezorgen. Arendt meldt dat hij haar de helft van een
stuk land op Texel geeft en hiermee zien zij beiden af van hun aanspraken
op genoemde goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Lubbersz, Peter

DATUM:

10-07-1494

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

11-07-1494

Comparante
Neef

DATUM:

Echtg. Arendt Dircksz

11-07-1494

Comparant

320

Glinthagensz, Alyt
Olst, Dirck van

1912

1913

Comparante
Koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirck van Olst een
schepenbrief met een rente van 8 h.p. per jaar uit Peters huis die in acht
jaar niet mag worden afgelost, daarna wanneer het hem belieft volgens
stadsrecht; mocht het onderpand onvoldoende zijn, dan zullen zij Dirck
betere vestenis doen of zijn geld weer geven.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tomasz, Bertolt
Wenemersz, Jan
Gysbertsz, Wyllem
Weden, mr Johan vd
Niese

DATUM:

23-07-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Genemuiden
Kampereiland

Willem Berentsz dr.

samenvatting

-Comparant, in gezelschap van zijn ouders, is schuldig aan Jan
Wenemersz ƒ8 Rijnse g.g.
-Wyllem Gysbertsz is schuldig aan mr Johan van der Weden ƒ19 Rijnse
koopmansgulden; dd 28-07.
-Aan de dochter van Willem Berentsz is hij schuldig ƒ19 Rijnse
koopmansgulden te betalen met St. Jacob 1495 in gangbare valuta, n.l. de
Rijnse g.g. voor 20 vuurijzers, de carolus penning voor 10 plakken, 1
vuurijzer voor 2 stuivers en 1 oord; dd 28-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lambert
Jacobsz, Henrick
Petersz, Willem

samenvatting

Comparant stelt als onderpand aan Henrick Jacobsz en Willem Petersz een
stuk binnendijks land op de Pijpersant om pacht of schade te kunnen
verhalen en zijn goederen op het land van Tyman Rogge en verder stelt hij
als onderpand vier netten met alle toebehoren.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

23-07-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
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1914

1915

1916

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

26-07-1494

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roede, Jacob
Haservelt, Claes

samenvatting

Comparant heeft ontvangen van Claes Haservelt een bedrag van 20 h.p., te
weten 11 pond in butken en 9 pond, elk pond van 25 courante butken en
verder heeft hij nog ontvangen 4½ courante ponden vanwege Stijne, de
weduwe van Berendt Bulderbassersz volgens uitspraak van de Schepenen;
comparant had n.l. 20 h.p. betaald voor de erfgenamen van Stijne en de 4½
pond als gerechtelijke onkosten.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Ghysbertsz, Willem
Potters, Trude
Appel, Jutte van
Roloffsz, Hilbrant
Geertsz, Wyllem
Seynensz, Johan

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

28-07-1494

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Trude Potters ƒ20 Rijnse koopmansgulden te
betalen met Pinksteren 1496, afkomstig van de aankoop van een rijnschip;
als onderpand stelt hij zijn woonhuis in Brunnepe, naast Herman de
Wachter. NB in de kantlijn: ƒ10 betaald in handen van Jacob Matijs en
echtgenote.
-Jutte van Appel is schuldig aan Hilbrant Roloffsz 6 pond van 10 stuiver het
pond, te betalen als hij de bedevaart naar St. Jacob gedaan heeft zoals
beloofd en het bewijs daarvan toont; dd 28-07.
-Wyllem Geertsz is schuldig aan Johan Seynensz ƒ64 Rijnse g.g.; folio 229,
dd 04-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
228v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

322

28-07-1494

comparanten

1917

1918

Haservelt, Claes
Magnusz, Floers

Comparant
Tussenpersoon

Haarlem

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Floers Magnusz ƒ9 Rijnse
koopmansgulden min 5 stuiver, van 20 stuiver voor de gulden, vanwege
Thoenijs Kersseboem, n.l. ƒ2 Davids gulden van 28 stuiver het stuk, ƒ2
Rijnse g.g. van 30 stuiver de gulden, ƒ1 Beyerse gulden van 25 stuiver, ƒ1
Hoernkens gulden van 27 stuiver en nog 1 klein stuk goud van 22 stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Steedinck, Roloff
Reaelsz, Alyt

DATUM:

24-07-1494

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, zijn goederen en uitstaande schulden te innen en speciaal om
de rechtsvorderingen die zij hebben lopen, afkomstig van hun
(schoon)vader, wijlen Johan Reaelsz, af te handelen; zij krijgt alle
handelingsbevoegdheid, ook die van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229
Schikking

onroerend goed

Erf in Oldebroek

comparanten

Morre, Willem
Hoff, Henric
Dircksz, Gosen
Uterwijck, jfr Beerte v.

DATUM:

04-08-1494

Comparant
Idem
Idem
Comparante

Wed. Joh. vd Vene

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen in het conflict over een erf in
Oldebroek waarvan Henric de Voss hen een jaarlijkse rogge rente als
onderpand had gegeven, volgens aanwezige documenten; drie jaar lang zal
jfr Beerte de andere comparanten machtigen om gezamenlijk de goederen
te panden, zodat zij haar pacht kunnen betalen en het restant onderling
verdelen, m.u.v. de onkosten die iedereen naar rato zal dragen.

bijzonderheden

Geen

323

1919

1920

1921

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hugensz, Meynart
Dircksz, Aerent
Mechtelt
Henricksz, Igerman
Kistemaker, Engbert
Messemaker, Grete

DATUM:

04-08-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtg. Gerryt Schroer

Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Aerent Dircksz ƒ3 Rijnse g.g. en 1 licht pond
van 20 butken het pond, te betalen half met Midwinter en half met St. Jacob
daarna.
-Mechtelt heeft beloofd Igerman Henricksz schadeloos te stellen voor de
aflossing die hij voor haar aan de stad gedaan heeft, 11 h.p. te betalen in
vier jaar zoals vermeld in het stadsboek; dd 04-08.
-Engbert Kistemaker is schuldig aan Grete Messemaker ƒ2 Rijnse g.g. en
10 courante stuivers te betalen met St. Maarten; dd 07-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Lambert van der
Bolhoerne, Luyken

samenvatting

Comparant verklaart een brief een brief te hebben van een jaarlijkse rente
van ƒ25 Rijnse g.g. op de stad Harderwijk, waartoe Luyken Bolhoerne
gerechtigd is voor ƒ12½ Rijnse g.g. per jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Henrick
Oude Bernevelt, Jan van
Schoemaker, Jan
Jansz, Goert
Roethoeft, Johan
Claesz, Marten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Oude Bernevelt ƒ65 Rijnse gulden te
betalen met veertien dagen na heden en verder nog ƒ42½ Rijnse gulden te
betalen met een maand na bovenstaande veertien dagen; schuldeiser zal

DATUM:

Comparant
Begunstigde

DATUM:

324

04-08-1494

07-08-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

bij iedere termijn een kwitantie van de stad Elburg geven, zoals is beslist
van stadswege door Willem Morre en mr Bertolt van Wilssem.
-Jan Schoemaker is schuldig aan Goert Jansz ƒ1 Rijnse g.g. te betalen met
St. Jan; folio 230v, dd 26-08.
-Johan Roethoeft is schuldig aan Marten Claesz ƒ21 Rijnse
koopmansgulden te betalen in drie termijnen: met Pasen, met Pasen over
een jaar en met St. Maarten; folio 231, dd 04-09.

1922

1923

1924

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Willem
Sandersz, Geert
Willemsz, Johan

samenvatting

Comparant bewijst zijn twee minderjarige dochters Lysken en Gese voor
hun moeders erfdeel elk 12 h.p. bij hun meerderjarigheid; hij belooft hen te
verzorgen en te onderhouden tot die tijd, waarmee de voogden het eens
zijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottersz, Truide
Mathijsz, Jacob

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Jacob om, in der
minne of gerechtelijk, van schipper Oloff van Groningen ƒ2 Rijnse g.g. te
vorderen die Truide aan Luyken Bolhoerne betaald heeft, afkomstig van
een betaling en borgtocht die wijlen Marten Gysbertsz, haar man, voor
schipper Oloff betaald heeft; Jacob heeft toestemming te handelen zoals
comparante zelf gedaan zou hebben.
NB in de kantlijn: akte is doorgehaald, Truide heeft het geld zelf geïnd.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

09-08-1494

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

09-08-1494

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

229v

DATUM:

325

Weduwnaar

17-08-1494

Groningen
Zwager

1925

1926

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Backer, Johan
Hermansz, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Dirck Hermansz de
nagelaten goederen en erfenis van zijn moeder Alyt Dircksz, diens
echtgenote, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
229v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rossum, Lambert van
Florijsz, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de gebroeders
Tyman en Johan Stam voor het bedrag dat Peter Woltersz hen schuldig
was voor de doodslag op hun vader zoals bij de schikking was
afgesproken; zij hebben het geld nu ontvangen en hebben dus geen
aanspraken meer op Peter. De borgstelling van comparanten is niet meer
nodig.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
230
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Gheert
Geertsz, Lubbert

Comparant
Stiefvader

DATUM:

Emmerich

19-08-1494

Borg
Borg

DATUM:

20-08-1494

Comparant
Partner

Oom

samenvatting

Comparant verklaart dat hij bij zijn oom Lubbert Geertsz een bedrag van
ƒ60 heeft geïnvesteerd en zijn oom ƒ100; mocht hij in het buitenland
overlijden, dan zal zijn oom goede erfscheiding moeten doen aan
comparants erfgenamen zonder rechtsvordering en alles half/half verdelen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

326

1927

1928

1929

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
230
Borgstelling

DATUM:

20-08-1494

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederweg

comparanten

Hardenberge, Johan v.
Verwer, Lambert de

samenvatting

Comparanten staan borg voor de wol en de liggende gelden, afkomstig van
de wol, die zich in het huis van wijlen Claes Woest bevinden en de
erfgenamen toekomen; Wolter en Gijsbert Jelysz hebben de wol ontvangen
en comparanten staan ervoor in dat zij de echte kopers van de wol zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
230
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Lambert vd
Dodensz, Agge

samenvatting

Comparant heeft ontvangen van Agge Dodensz t.b.v. de nieuwe muren de
volgende bedragen: 64 gouden leeuwen van 18 lood min een ½ vierendeel
Keuls gewicht, 30½ rozenobels waaronder engelen en halve nobels en
deze wegen samen 16 lood min 1½ kwart; de rozenobel op 16 schillingen,
de engel advenant en 2 leeuwen voor 1 rozenobel gerekend; in g.g. is dit
ƒ200 Rijnse g.g., 30 stuiver voor de gulden.
Eveneens ontvangen ƒ160 Rijnse g.g.; verder ƒ140 Davids gulden en 140
vuurijzers, samen ƒ140 Rijnse g.g.; aan Wilhelmus schilden e.a. samen
ƒ315 Rijnse g.g. in diverse valuta.
Verder ontvangen: ƒ85 Davids gulden en 85 vuurijzers samen ƒ85 Rijnse
g.g.; nog ƒ60 Rodolphus postulaats gulden en 40 carolus stuivers samen
ƒ40 Rijnse g.g.; nog ƒ60 g.g.
Samen is dit ƒ1000 Rijnse g.g. waarvoor Agge een Schepenbrief heeft
gegeven van ƒ50 Rijnse g.g. per jaar en men heeft hem beloofd dat als men
dit zal aflossen in bovenstaande valuta, dat men dit een half jaar van te
voren zal melden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
230v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Frederick

Borg
Borg

16-08-1494

Comparant
Tussenpersoon

DATUM:

Intermediair

327

26-08-1494

Roederloe, Johan van
Gese
Swaene

1930

1931

Intermediair
Comparante e. zijde
Comparante a. zijde

Wed. B. v. Wilssem
Wed. Symon Hanegreven

samenvatting

Comparanten, door de stad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen tussen de weduwe van Bartolt van Wilssem en die van Symon
Hanegreven en hun beider kinderen, als volgt:
Gese zal de zes vensters laten dicht maken met tralies en glas die in haar
muur zitten en uitzien op het erf van Swaene m.u.v. het venster bij de goten
dat op slot zal moeten en waarvan Swaene de sleutel zal bewaren. Verder
zal Swaene aan de kant van de Oudestraat een opening laten maken in de
muur voor de afwatering van Gese. Partijen moeten zich aan de afspraak
houden of weer opnieuw overleggen. Aanwezig voor Gese: Bartolt van
Wilssem jr en Borchart Henrixsz voor Swaene, zijn zuster.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
230v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hille
Lubbersz, Peter

samenvatting

Comparante, uit Oosterwolde, heeft ontvangen van Peter Lubbersz 20 h.p.
die hij haar schuldig was, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
230v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Willem
Willemsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lysken als haar
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 16 h.p. van 20 butken voor het
pond, uit te reiken bij haar meerderjarigheid. Hij zal haar verzorgen en
onderhouden tot die tijd. Verder nog de rozenkrans en een zijden buidel.
NB in de kantlijn: Alyt Blyffers, tante van het kind, meldt de betaling van 4
h.p.; ook de ontvangst van de rozenkrans en buidel.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

02-09-1494

Comparante
Schuldenaar

DATUM:

Weduwnaar
Voogd

328

Dirck Willemsz dr.
Zwartendijk

04-09-1494

Vader

1932

1933

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Wolter
Rijnvisch, Frederick
Dodensz, Agge
Andriesz, Peter
Dubbeltsz, Henric
Joestsz, Cornelys
Hermansz, Dirck

DATUM:

06-09-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schipper

Kuinre

Groningen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Frederick Rijnvisch ƒ44 g.g. en aan Agge
Dodensz ƒ22 g.g. vanwege de scheepsreis die hij gemaakt heeft; verder
aan Hans Vos vanwege Claes Brede Egge ƒ10 g.g. en Hans Nolte in Riga
nog ƒ6 g.g. en Touwslager nog ƒ5 g.g.; de betaaldata hiervan zijn reeds
voorbij.
-Peter Andriesz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ40 Rijnse gulden van 30
stuivers, te betalen de helft met Allerheiligen over een jaar en de andere
helft in 1496, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en
als onderpand stelt; dd 07-09.
-Cornelys Joestsz is schuldig aan Dirck Hermansz ƒ23 Rijnse g.g., de helft
te betalen met Maria Lichtmis en de andere helft met St. Levien; afkomstig
van een rijnschip; dd 10-09. NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ11 g.g.; akte
is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wolter
Mynne, Peter
Johansz, Gysebert
Alyt
Wyllemsz, Berendt
Vercken, Dirck

DATUM:

15-09-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

Koperslager
Wed. Seyne Igermansz
Roermond

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Mynne ƒ13 koopmansgulden.
-Gysebert Johansz heeft ontvangen van de weduwe van zijn oom Seyne
Igermansz 40 h.p. van 29 stuivers voor 2 pond, uit zijn ooms nagelaten
goederen; maar als een van de andere neven met recht een van de
goederen in de stadsvrijheid opeist, dan zal hij het geld weer teruggeven;
dd 09-09.
-Berendt Wyllemsz is schuldig aan Dirck Vercken ƒ25 Rijnse g.g. te betalen
met St. Maarten en stelt daarvoor als onderpand al zijn goederen; folio
231v, dd 23-09.

bijzonderheden

Geen

329

1934

1935

1936

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231
Getuigenis

DATUM:

09-09-1494

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gheye, Herman
Rinckhouwer, Johan
Tughen, Albert Henrixsz

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Jan
Rinckhouwer toen Wyllem Goykensz erfscheiding deed aan zijn
schoonzoon, Wyllem Albersz, kremer, van de nagelaten goederen en
erfenis van diens schoonmoeder die aan de dochter waren toegewezen,
waarbij Wyllem Albersz zijn schoonvader bedankt en geheel vrijwaart.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Endoven, Ruederic van
Endoven, Henrick van
Visken, Herman

Comparant
Comparant
Comparant

28-09-1494

Comparant
Comparant
Schuldenaar

Broers
Emmeloord

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Herman Visken een
bedrag van ƒ150 Rijnse g.g. waarvoor zij hem zullen leveren met
Allerheiligen in 1495 een Rechtersbrief van een jaarlijkse rente van 15 h.p.
die Grete van Ingen ontvangt uit Henrics land. Comparanten zullen de brief
leveren als zij ook schadeloos gesteld worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loysz, Geert
Starten, Geert then

samenvatting

Comparant verklaart dat Geert then Starten de twee dochters Johanna en
Lysabeth van zijn broer, wijlen Johan van Driel, goede erfscheiding heeft
gedaan van diens nagelaten goederen, waarvoor hij bedankt met belofte
van vrijwaring. Aanwezig: Andries Hanegreve en Geert Aerentsz.

30-09-1494

Comparant
Voogd (?)
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1937

1938

1939

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alfersz, mr Evert
Alfersz, Peter
Andriesz, Gheerdt

DATUM:

10-10-1494

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Broers
Neef

samenvatting

Comparanten verklaren samen en één voor allen, schuldig te zijn aan hun
neef Gheerdt Andriesz een bedrag van ƒ254 Rijnse g.g. afkomstig van
rogge die zij van hem gekocht hebben, te betalen in 1495 met Vastenavond,
uiterlijk met Midvasten op de volgende wijze: twee delen in goud met
Pasen plus de rente en het derde deel in zilvergeld en ook de rente. Als de
ƒ254 Rijnse g.g. niet 24½ h.p. per jaar opleveren, stellen zij als onderpand
alles wat zij in de stadsvrijheid bezitten: huis, hof, land, huisraad,
kleinodiën en zilverwerk om eventuele schade te kunnen verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uterwijck, Roderick v.
Alfersz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Alfersz de ƒ22 Rijnse
g.g. waarvan hij in een bekentenis had geschreven. Comparant zal hem
hierover nooit meer aanspreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
231v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Claesz, Peter
Dircksz, Coen
Henricksz, Claes

11-10-1494

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

14-10-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

331

Dubbeltsz, Jacob
Jutte
OLV Memorie

1940

1941

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Johan Lustsz dr.

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Coen Dircksz ƒ83½ Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, te betalen de helft met Midwinter en de
andere helft een jaar daarna, afkomstig van een rijnschip.
e
NB in de kantlijn: 1 termijn betaald; akte is doorgehaald.
-Claes Henrixsz is schuldig aan Jacob Dubbeltsz ƒ7 Rijnse
koopmansgulden te betalen met Vastenavond, uiterlijk met Midvasten; folio
232, dd 22-10.
-De dochter van Johan Lust bekent in tegenwoordigheid van haar
mombers mr Henrick Claesz en Peter van Steenwijck, schuldig te zijn aan
de OLV Memorie in de OLV kerk 15 h.p., te betalen met Pasen 1496, of
zoveel eerder als mogelijk is; folio 232, dd 27-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Uitstel

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pater van Brunnepe
Blomendaell, Ghosen
Vulssoen, Wolter

samenvatting

Comparanten verklaren dat op verzoek van Schepenen en Raad van
Kampen de rechtvorderingen en rechtsdag veertien dagen zijn opgeschort,
n.l. tot dinsdag 21 oktober, opdat partijen zich kunnen verzoenen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
232
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Burstell, Hans
Schulte, Kersten

samenvatting

Comparant is gemachtigd om, in der minne of gerechtelijk, de schuld te
vorderen van de gebroeders Steven en Brandt Braems, groot 36 h.p. en 11
schilling Vlaams, volgens een bezegeld document van de kooplui uit
Brugge en twee handschriften door Steven zelf geschreven. Er is besloten
bij een schikking waarbij Otto Roloffsz, Henrick van den Hoeve enerzijds
en Herman van der Vecht en Borchart Henrixsz anderzijds bemiddeld
hebben, dat Mathijs Keyser namens schuldenaars zal leveren tien
bezegelde Kamper lakens om zodoende schuldeiser Kersten te betalen. De

232

DATUM:

ongedateerd

Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Idem

DATUM:

27-10-1494

Gevolmachtigde
Volmachtgever

332

Voor convent Brunnepe
Schout Wijhe

Hamburg
Hamburg

gevolmachtigde bekent dat de lakens zijn geleverd en dat dus alle
aanspraken vervallen zijn.

1942

1943

1944

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
232
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Wolter
Claesz, Melys
Coenraetsz, Peter
Werve, Roloff vd
Toernemaker, Hr. Henrick
Mekeren, Peter van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Melys Claesz ƒ12½ Rijnse koopmansgulden te
betalen met St. Maarten, afkomstig van een everschip.
-Peter Coenraetsz is schuldig aan Roloff van der Werve 8 lichte ponden te
betalen met Pinksteren; akte is doorgehaald; folio 232v, dd 30-10.
-Heer Henrick Toernemaker is Peter van Mekeren geld schuldig dat deze
zal ontvangen van comparants verdiensten van het OLV altaar in twee
termijnen: met Pasen en met St. Michael; folio 232v, dd 30-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
232v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holte, Laurens then
Vene, Hille van den

DATUM:

27-10-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-10-1494

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Hille om geheel
zelfstandig hun beider goederen te beheren, te verkopen en over te dragen,
kortom: te doen wat haar goeddunkt tot hun beider profijt.
NB in de kantlijn: dd 02-10-1497 heeft Laurens de machtiging herroepen.

bijzonderheden

Vervangt de voorgaande akte.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
232v
Kinderbewijs

DATUM:

333

31-10-1494

1945

1946

onroerend goed

9 morgen land: de Weethoven, de Wairgardt en in Barchgarder Broeck
Kerspel van Berenale (?)

comparanten

Ghesberden, Dirck van
Verwer, Mense
Kannegieter, Dirck
Gesperen, Geert van
Warnersz, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Katheryne en Alydt en voor
Arentken, het voorkind van zijn vrouw, als hun moeders erfdeel te hebben
gereserveerd in het bijzijn van de voogden van Arentken en de ooms van
de drie kinderen: de helft van negen morgen land in drie slagen, verder ¼
deel van een hofstede in hetzelfde kerspel, twee slagen gepacht door jfr
van de Labych en het derde slag door Johan Raeven, de hofstede door
Johan van Well. Verder krijgen zij samen ƒ23 Rijnse gulden, Katheryne en
Alydt nog 8½ h.p. van 20 Stichtse butken voor het pond en alle drie de
overwaarde van de helft van het woonhuis. De voogden en familieleden
bedanken voor de erfscheiding en gaan ervan uit dat de kinderen geen
andere aanspraken op onroerend goed hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
232v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roepeke, Coert van
Ottensz, Roloff
Rijnvisch, Freric

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Ottensz en schipper Freric
Rijnvisch om namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn zaak voort te
zetten van de twee ankers en de touwen die hij onlangs in het noorden op
zee heeft laten kappen omdat hij een anker met touwen weer heeft
gekregen, dat ƒ9 Rijnse koopmansgulden heeft gekost via schipper Coert.
De gevolmachtigden mogen handelen zoals comparant zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stenne, Herman
Lambertsz, Dirck
Claesz, Wyllem
Jacobsz, Claes

Weduwnaar
Voogd
Voogd
Oom
Oom

DATUM:

05-11-1494

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Hamburg
Waard
Schipper

05-11-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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Vader
Van Arentken
idem
Priester
Op Keulvoet

Bakker
Edam

1947

1948

1949

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Lambertsz 80 h.p. te
betalen in drie termijnen: nu 20 h.p., met Vastenavond en met Pasen
daarna; akte is doorgehaald; NB in de kantlijn: dd 25-11-1494 betaald 40
h.p. en met Pinksteren 1495 de rest.
-Wyllem Claesz is schuldig aan Claes Jacobsz ƒ50 Rijnse koopmansgulden
te betalen met St. Michael a.s. en in het jaar daarna, afkomstig van een
rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; NB in de kantlijn: eerste termijn
betaald; folio 233v, dd 27-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233
Vrijwaring

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Hane, Johan
Mertensz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat Jacob Mertensz een rijnschip van hem heeft
gekocht dat hij nu vaart; het schip is geheel vrij.
NB in de kantlijn: Geert Frese van Deventer meldt geen aanspraken te
zullen maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Stelbrinck, Henrick de
Petersz, Alpher

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen en kinderen van
Alpher Petersz 46 malder rogge, Hattemer maat, 36 h.p. en 1 mud erwten,
afkomstig van achterstallige pacht te betalen vóór Vastenavond, kostenvrij
te leveren in Kampen; hiervoor stelt hij als onderpand al zijn goederen,
roerende en onroerende in Gelderland. Verder meldt comparant dat hij de
erfgenamen goede vestenis zal doen volgens landrecht zodat zij kunnen
rekenen op de jaarlijkse 9 h.p., totdat hij deze aflost.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

10-11-1494

Comparant
Koper

DATUM:

233

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

335

14-11-1494

15-11-1494

Vorchten
De erfgenamen van ...

1950

1951

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Doeve
Segersz, Arendt
Hoeve, Lambert van der
Ingen, Gheert van
Vene, Henrick van den

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan de muurmeesters Lambert
van der Hoeven, Gheert van Ingen en Henrick van den Vene 3000 ton goede
Alkmaarder kalk, waarvan 2000 ton geleverd zullen worden in Kampen vóór
mei en 1000 ton veertien dagen daarna, honderd voor ƒ10 courante Rijnse
gulden en een ½ oord; zij beloven nog 1000 ton te leveren binnen een
maand na mei op dezelfde voorwaarden. Zij zijn allen persoonlijk verplicht
te leveren. Hierop zijn 18 kwarten wijn op de wijnkoop gezet, die half en
half door beide partijen betaald zullen worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat vd Ae, tussen Wycher Slotemaker en Gosen Scherder

comparanten

Walle, Alyt
Walle, Geert
Rotgersz, Henrick
Wenemersz, Johan

Comparant
Comparant
Koper
Idem
Idem

DATUM:

17-11-1494

Comparante
Momber
Momber
Koper

Zoon
Zoon
En echtg. Geertken

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johan Wenemersz een
jaarlijkse rente van 3 h.p. gevestigd op een huis in de Geerstraat volgens
een Schepenbrief van 6 h.p. per jaar, dus de helft daarvan; voorwaarde is
dat kopers comparante hiervoor de vrije kost zullen geven gedurende 8
jaar m.i.v. Pasen 1494. Mochten kopers binnen deze tijd overlijden, dan zal
Alyt geld terugkrijgen en als zij overlijdt dan behouden Johan en Geertken
de tins. De Schepenbrief zal bewaard worden door Johan van Roederloe.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233v
Dankbetuiging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loeman, Gerryt
Swolle, Willem van

DATUM:

17-11-1494

Gevolmachtigde
Volmachtgever

336

Wesel

1952

1953

1954

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgever Johan Ludinckhuis te
bedanken voor de betaling van de ƒ12 die deze hem schuldig was; borg is
geweest Engbert Bast.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pele, Wolter
Morre, Willem

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem Morre ƒ10 Rijnse
gulden van de ƒ40 die Egbert van de Eyckt schuldig was zoals in het
register te Elburg staat opgetekend.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
233v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groningen, Jan van
Groningen, Henric van

28-11-1497

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

Schout Elburg

28-11-1494

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Henric om van Griete
Wonders een gordel met zilverbeslag te vorderen die hun broer Albert haar
gevraagd had te bewaren en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Zie akte nr. 1957

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heymansz, fra Andries
Bringman, Egbert
Micke, Aelt

samenvatting

09-12-1494

Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldenaar

1

Keldermeester en )
Zwager

Comparant verklaart namens het convent ontvangen te hebben van Egbert
Bringman en diens zwager Aelt Micke alles wat zij schuldig waren van de
erfenis van zijn ouders uit Oosterwolde. Comparant scheldt hen vrij van
alle verplichtingen en wat in het stadsregister staat heeft geen waarde
meer. Dit wordt beaamd door Geert Slewert, die als momber gekozen was
door comparant.
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1955

1956

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visken, Claes
Hesselsz, Tyaert
Ens, Grete van
Ens, Gese van
Kremer, Wulff
Ingen, Geert van
Hoeve, Lambert van der
Vene, Henric van den

) geprofeste broeder in het klooster te Dietsz bij Keulen

DATUM:

09-12-1494

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Jan Woltersz
Moeder
Muurmeester
Idem
Idem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Tyaert Hesselsz ƒ12½ koopmansgulden
afkomstig van de aankoop van een schip, te betalen hiervan ƒ5 vóór
Midwinter en ƒ7½ met St. Maarten daarna.
-Grete van Ens is schuldig aan haar moeder 82 h.p. en nog ƒ6 Rijnse
gulden van 24 stuivers die zij beloofd heeft te betalen aan de weduwe van
Jan Willemsz, afkomstig van geleend geld dat Gese voor haar dochter
betaald heeft en schulden van wijlen haar man; folio 234v, dd 17-12.
-Wulff Kremer is de muurmeesters van de nieuwe muren de wijncijns aan
de stad schuldig vanaf mei 1494 tot eind 1495, waarvoor hij als onderpand
stelt al zijn goederen, wijnen en uitstaande schulden; folio 234v, dd 21-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Geerdt
Buddynck, Berendt
Vecht, Herman van der
Dircksz, Gosen
Hanegreve, Andries
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de memoriemeesters van de
St. Kunera Broederschap 2 h.p. per jaar die wijlen Johan van Muersz de
Minderbroeders had gegeven in zijn testament, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.
Verder meldt Gosen Dircksz van de Memoriemeesters ontvangen te
hebben een ½ h.p. per jaar namens Johan, waarvoor hij hen bedankt.
Andries Hanegreve heeft van de Memoriemeesters ontvangen een ½ h.p.
per jaar, waarvoor hij bedankt.
Symon Glauwe heeft ontvangen een ½ h.p. per jaar en 1½ h.p. per jaar voor
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10-12-1494

Comparant
Tussenpersoon
Tussenpersoon
Comparant
Comparant
Comparant

1

Kerkmeester vd )
Memoriemeester
Idem
Kerkmeester H. Geest
Kerkmeester St.Geertruyt
Kerkmeester St. Bregitten

de kerk, deze ponden zijn afgekocht.

1957

1958

1959

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harckensz, Henric
Wonders, Griete

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Griete Wonders een
vergulde gordel die Albert, broer van comparant, aan haar als onderpand
had gegeven; hij geeft haar 18 stuivers en belooft dat niemand haar meer
zal aanspreken voor de gordel, zo niet dan zal hij haar schadeloos stellen.

bijzonderheden

Zie akte nr. 1953

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234v
Schikking

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat

comparanten

Sulman, Claes
Kruse, Claes
Coenraetsz, Willem
Harnaschmaker, Willem

) Minderbroeders in Kampen

17-12-1494

Comparant
Comparante

DATUM:

Groningen

17-12-1494

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

En dochter Gese

samenvatting

Comparanten, door de stad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Willem Coenraetsz en Willem
Harnaschmaker en diens dochter Gese Petersz; er is afgesproken dat
Willem en Gese zullen af lossen aan Willem Coenraetsz de jaarlijkse 3 h.p.
die deze heeft uit het huis van Gese, niet met Pasen maar met St. Jan; als
zij in gebreke blijven kost hen dat het dubbele bedrag. Willem en Gese
stellen daartoe als onderpand al hun goederen voor de betaling van dat
bedrag met alle tins, volgens stadsrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
234v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

339

03-01-1495

1960

1961

comparanten

Henrixsz, Dirck
Bruynsz, Evert
Twelle, Reyner van
Lewerden, Johan van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan zijn zwager Evert Bruynsz ƒ30 Rijnse g.g.
waarmee hij aflost aan Johan Bruynsz, zijn zwager, het land en de erfenis
die deze aan comparant heeft overgedragen in aanwezigheid van Heyman
Maesz en Claes Kruse; comparant meldt verder dat hij Evert als onderpand
stelt het land in kwestie, afkomstig van John Bruynsz, totdat alles betaald
is. Johan bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring.
-Reyner van Twelle is schuldig aan Johan van Lewerden ƒ80 Rijnse g.g. te
betalen half met Pinksteren en half met St. Michael; dd 11-01.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
235
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Claesz, Peter
Albertsz, Johan
Joestsz, Cornelys
Baers, Ysbrant

DATUM:

Schoenmaker
Zwager - Emmeloord

03-01-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Albertsz ƒ32½ Rijnse koopmansgulden
te betalen in gouden of zilveren valuta, de helft met St. Michael en de
andere helft op 1 mei 1496; Peter stelt daarvoor als onderpand zijn
rijnschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; NB in de kantlijn:
schuldeiser meldt dat Gert Roeveneter namens hem ƒ7 Rijnse gulden heeft
ontvangen en in mei daarna ƒ16; akte is doorgehaald.
-Cornelys Joestsz is schuldig aan Ysbrant Baers ƒ23 Rijnse g.g. van 30
stuivers de gulden, te betalen met Vastenavond; dd 06-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
235
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Gherbrantsz, Johan
Dubbeltsz, Jacob
Henrixsz, Henrick
Jansz, Geerloich
Tygensz, Jacob
Warnersz, Zweer

DATUM:

11-01-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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i.d. Hagen
Wieringen
i.d. Hagen
Vollenhove

1962

1963

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Dubbeltsz 1 zonnen nobel.
-Henrick Henrixsz is schuldig aan Geerloich Jansz ƒ4 courante Rijnse
gulden afkomstig van een schip, te betalen de helft met St. Jacob en de
andere helft met Midvasten 1496, waarna hij het schip zal vrijwaren; dd 1701.
-Jacob Tygensz is schuldig aan Zweer Warnersz 8 pond zoals gangbaar
drie jaar geleden en te betalen vóór St. Jan, waarvoor zijn drie melkkoeien
onderpand zijn; dd 17-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
235
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Claes
Goykensz, Willem
Hoyer, Lambert
Hoyer, Ghysbert
Hoyer, Tysz

DATUM:

29-01-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Kremer

Broer
Broer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Goykensz ƒ90 Rijnse g.g. en hiermee is
de bekentenis in het stadsboek teniet gedaan.
-Lambert Hoyer is schuldig aan Ghysbert en Tysz Hoyer, zijn broers, 10
h.p. elk, te betalen met St. Jan; dd 29-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
235
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Urck, Cleys van
Lubbersz, mr Luyken
Geertruyt

samenvatting

Comparanten verklaren qq ontvangen te hebben van de weduwe van
Herman Kuynretorff en kinderen een betaling waarvoor zij haar 10 h.p. per
jaar vesten, aflosbaar volgens een Schepenbrief en te betalen aan de
landheer voor de pacht. Zij hebben ontvangen: ƒ66½ Rijnse g.g., ƒ10 van
25½ stuiver voor de gulden, ƒ11½ in vuurijzers van 12 voor de gulden, ƒ3 in
Davids Jagers van 16 voor de gulden, ƒ3 in Caroli stuivers van 20 voor de
gulden en ƒ5 die Jacob Jansz haar schuldig is aan pacht.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Comparante

341

09-01-1495

Kerkmeester OLV-kerk
Idem
Wed. Herm. KLuynretorff

1964

1965

1966

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
235v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

ongedateerd

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Arentsz, Ghysbert
Hermsz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren dat er problemen zijn geweest tussen hen en de
broer van Hille, Peter Hermsz, over de nagelaten goederen van hun ouders;
zij melden nu dat Peter hen hun aandeel heeft overgedragen, waarvoor zij
hem bedanken met belofte van vrijwaring. Aan deze schikking hebben
bijgedragen Henrick Albertsz, bakker, Johan Bartoltsz, Heyman Schroer en
Ghoert Smydt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
235v
Kinderbewijs

onroerend goed

Hof
Kampen, naast de Broederpoort aan de buitenzijde

comparanten

Hille
Olst, Dirck van
Lysborne, Gheerdt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kind Margjen als zijn vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 Rijnse g.g. belegd in de stad
Kampen en de renten daarvan, de helft van een hof, een bed met
toebehoren, 3 van de beste koperen potten, een ketel, 2 stoelkussens en 3
van de beste kussens; verder het kleine bekken met de brede randen, 20
pond van tins, een drie-kwart kan , 2 zilveren lepels, 1 tafellaken van 5 el, 2
dweilen, 2 beddenlakens. Zij belooft het kind te verzorgen tot zijn
volwassenheid op haar kosten.
NB in de kantlijn: dd 26-04-1498 heeft comparante met haar man hem nog
bewezen ƒ60 Rijnse g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
235v
Schikking

onroerend goed

Huis

comparanten

Petersz, Lubbert
Klinkenberch, Gosen

Comparant
Comparant

DATUM:

En echtg. Hille
Zwager / broer

03-02-1495

Wed. Tysz Claesz
Voogd
Voogd

DATUM:

16-02-1495

Intermediair
Intermediair

342

Moeder

Symonsz, Claes
Mast, Jan

1967

1968

Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

En Lubbe Vleisch dr

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Claes Symonsz en Jan Mast en Lubbe
Vleisch dochter, afkomstig van het huis waarin Lubbe en wijlen Jan Claesz
altijd gewoond hebben; er is afgesproken dat Jan Mast het huis erft en de
uitgaande tins betaalt en de andere kosten zullen partijen delen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Styne
Jansz, Claes
Florijsz, Henrick
Bierdrager, Geert
Wicherdinck, Willem
Albertsz, Johan
Claesz, Peter

DATUM:

06-02-1495

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schipper
Gevolmachtigde

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz 3 courante ponden
min 1 butken; Claes Jansz is schuldig aan Henrick Florijsz ƒ21 Rijnse
gulden.
-Geert Bierdrager is schuldig aan Willem Wicherdinck, gevolmachtigde van
priester Henrick Valcke uit Dantzig, ƒ40 Rijnse g.g., waarvan ƒ10 betaald
moeten worden met Midvasten en ƒ30 met St. Maarten; het geld wordt in
ontvangst genomen door Mathys Keyser; NB in de kantlijn: betaald ƒ10;
akte is doorgehaald; dd 07-02.
-Johan Albertsz is schuldig aan Peter Claesz ƒ66 Rijnse g.g. van een
rijnschip , te betalen half met St. Maarten en half een jaar daarna, met 20
stuiver voor de gulden; akte is doorgehaald; dd 10-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mekeren, Peter van
Wenemersz, Johan
Noerthoirne, Johan van

samenvatting

Comparant is schuldig aan Johan Wenemersz ƒ42 Rijnse g.g. te betalen
met Pasen, met een marge van veertien dagen. Verder zijn zij hem schuldig
een ½ last rogge te betalen in de herfst en dit geldt als huwelijksgift voor

DATUM:

343

13-02-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

En echtg. Gheertruydt
Smid
En echtg. Grete

hun nicht Henrick Gyssenszdochter met wie schuldeiser gaat trouwen.
Johan van Noerthoirne en echtgenote staan borg voor de betaling ervan;
comparanten stellen hun goederen als onderpand.
NB in de kantlijn: betaald ƒ20 en een ½ last rogge dd 11-12-1495; de rest is
ook betaald.

1969

1970

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Heket, Henrick
Claesz, Peter
Lochem, Hugo van
Willemsz, Johan
Wesselsz, Henric
Tymerman, Berent

DATUM:

13-02-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zutphen
Zwager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Claesz ƒ66 Rijnse g.g. van 12 vuurijzers,
waarvan de helft betaald moet worden met St. Jacob en de andere helft een
jaar daarna, afkomstig van een rijnschip dat Peter zal vrijwaren; NB in de
e
kantlijn: 1 termijn betaald.
-Hugo van Lochem is schuldig aan Johan Willemsz ƒ3½ Rijnse g.g.; folio
236v, dd 17-02.
-Henric Wesselsz is schuldig aan zijn zwager Berent Tymerman 25 pond
van 20 butken voor het pond, te betalen met Petrus ad Cathedram 1497,
mits Henric direct betaalt als hij binnen het jaar het land in Oldebroek, dat
hij bij de huwelijksvoorwaarden had gekregen, verkoopt; folio 237, dd 2502.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
236v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, Willem
Wilssem, mr Bartolt van
Aerentsz, Wolter
Evertsz, Herman

samenvatting

DATUM:

11-02-1495

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Schipper

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben bemiddeld in het
conflict tussen Wolter Aerentsz en Herman Evertsz over 28 Riga marken
die Wolter Aerentsz schuldig zou zijn aan Hans Nolten in Riga waarvan
Herman Evertsz een bewijs zou hebben gegeven namens de schipper en
waarvan de een zei voor ieder 4 penningen er 5 te geven, terwijl de ander
vasthield aan 28 mark. Er is besloten dat Symon Glauwe namens de
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schipper de 14 mark aan Hans Nolten gegeven, zonder kosten zal afdoen
en de andere 14 mark, waarvoor Hans heeft verklaard van de vier
penningen er vijf te geven, zal de schipper gevrijwaard zijn.

1971

1972

1973

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
236v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Henrick
Heynekensz, Alyt

samenvatting

Comparanten verklaren overeen gekomen te zijn dat Henric schuldig is aan
zijn vrouw het geld dat zij hem indertijd heeft gegeven en de ƒ25 Rijnse g.g.
die zij voor hem aan de stad betaald heeft voor zijn boete in 1487, zoals
vermeld in het stadsboek en wat zij hem daarna nog heeft gegeven.
Hij geeft haar dan ook na zijn dood al zijn goederen, huisraad en kleinodiën
die zij samen hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gheertsz, Wyllem
Voirne, Henrick
Engbertsz, Lambert
Glasemaeker, Henrick

DATUM:

18-02-1495

Comparant
Echtgenote

DATUM:

25-02-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Voirne ƒ92 Rijnse g.g. waarvan de helft
betaald moet worden in Rijnse goud guldens en de andere helft in iedere
acceptabele valuta, vóór Pasen; hij stelt hiervoor als onderpand een
bezegelde Schepenbrief groot 10 pond per jaar gevestigd op zijn
woonhuis, die hij aan schuldeiser overdraagt.
-Lambert Engbertsz is schuldig aan Henrick Glasemaeker 11 h.p. te betalen
met Midvasten 3 h.p., met St. Jan 2 pond, met St. Jacob 2 pond en de rest
met St. Maarten van dit jaar; dd 28-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

237

DATUM:
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06-03-1495

1974

1975

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Albertsz, Jelys
Loysborn, Gheert
Jansz, Claes
Jacobsz, Peter
Johansz, Dirck
Jansz, Dirck
Gherbrantsz, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Amsterdam
Rijnschipper
idem
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert Loysborn 15 pond groot Vlaams te
betalen vóór 06-03-1496 en zet als onderpand het schip dat hij nu vaart.
-Claes Jansz en Peter Jacobsz zijn samen schuldig aan Dirck Johansz ƒ44
Rijnse koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, te betalen de helft
op Allerheiligen en de andere helft een jaar daarna, afkomstig van een
rijnschip dat zij hem als onderpand stellen; akte is doorgehaald; dd 06-03.
-Dirck Jansz is schuldig aan Johan Gherbrantsz ƒ41½ courante Rijnse
gulden van 20 stuiver voor de gulden, afkomstig van een rijnschip dat hij
van hem gekocht heeft, te betalen op Vastenavond 1495, waarvoor hij het
schip als onderpand stelt; folio 238a, dd 02-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
237v
Schikking

onroerend goed

Boeierschip

comparanten

Geye, Johan
Kroser, Henrick
Rippersz, Jan
Goslicksz, Eelinck

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen in het conflict tussen
schipper Yelle Bouwensz en Zuster, de weduwe van Jan Robijnsz inzake
een schuld van ƒ62 Rijnse g.g. die schipper Yelle vorderde van Zuster en
waarvoor hij haar zilverwerk in beslag had genomen. Er is besloten dat
Zuster aan Yelle een boeierschip met toebehoren overdraagt dat nu in
Amsterdam ligt; de schipper heeft dit reeds ontvangen en het schip wordt
gevrijwaard opgeleverd; omdat het schip onderpand is geweest voor ƒ32
Rijnse g.g. is er afgesproken dat Zuster de schipper ƒ10 Rijnse g.g. zal
geven. De schipper belooft geen aanspraken meer te maken en zal haar het
zilverwerk weer teruggeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
237v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf

DATUM:

13-03-1495

Comparant e.zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem
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DATUM:

17-03-1495

Voor Yelle Bouwensz
idem
Voor wed. Jan Robijnsz
idem

Kampen, in de Hagen

1976

1977

comparanten

Geertsz, Johan
Dircksz, Herman
Willemsz, Goyken

Comparant
Comparant
Schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren over te dragen aan Goyken Willemsz en diens
echtgenote een tins gevestigd op een huis in de Hagen groot 4 h.p. per jaar
te betalen in de week voor Pasen volgens Schepenbrief dd 20-12-1494; zij
mogen alle jaren aflossen met 20 penningen tegen 1 en volle tins. Zij zijn
met elkaar overeengekomen vier jaar lang een ½ h.p. af te lossen en de
overige 2 h.p. wanneer het hen belieft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Topken, Werner
Roethoeft, Johan
Scenker, Dietmaer
Eemden, Bayen van
Westphelynck, Henrick
Reynsz, Focke

DATUM:

Memoriemeester H. Kruis
idem
En echtg. Henrick (v)

30-03-1495

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Intermediair
Comparante a. zijde

Schipper
West Friesland

samenvatting

Comparanten hebben bemiddeld in het conflict tussen Dietmaer Scenker
en schipper Bayen van Eemden met Focke Reynsz inzake de doodslag die
Dietmaer in Groningen gedaan heeft aan Tyaert Reynsz, de broer van
Focke. Er is besloten dat Dietmaer aan Focke ƒ4 Rijnse g.g. zal geven in
termijnen en verder zal hij meerdere goede werken uitvoeren zoals hem
bevolen is. Focke meldt dat zijn broer Bennairt en zijn zoon dit ook zullen
accepteren en dat hij Dietmaer verder zal vrijwaren van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florijsz, Johan
Scheydynghe, Johan v.

samenvatting

DATUM:

01-04-1495

Comparant e. zijde
Comparant a.zijde

Wismar

Comparanten verklaren dat zij alle zaken van hun maatschap in Bergen en
alle andere problemen en geschillen die zij onderling hadden, in
vriendschap willen oplossen onder leiding van Gheert then Holte en
Henrick van den Hove namens Johan Florijsz en Johan Gheye en Johan
then Holter namens Johan van Scheydynghe; mochten deze goede
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mannen er niet uitkomen, dan wordt de hulp ingeroepen van een overman
voor elke partij. Beide partijen beloven de beslissing te accepteren.

1978

1979

1980

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a - v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roede, Jacob
Convent St. Agnete

samenvatting

Comparant verklaart dat het convent van St. Agnete in Kampen zegt dat zij
gerechtigd zijn aan 2½ h.p. per jaar; maar volgens uitwijzing van zijn brief,
getekend door de Schepenen Tydeman van den Veen en Lodewych Kruse,
komt hen 1 h.p. per jaar toe omdat hij 1½ h.p. heeft afgelost zoals onder de
brief staat vermeld; hij zal dus alleen betalen de rente van 1 h.p.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a - v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Johanna
Vene, Henrick vd
Henricksz, Albert

samenvatting

Comparante verklaart dat haar vader en Femme, haar stiefmoeder, haar
goede erfscheiding hebben gedaan van de nagelaten goederen van haar
moeder; zij bedankt hen met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a - v
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knygge, Kathrijne
Horne, Jacob ten

samenvatting

DATUM:

06-04-1495

Comparant
Tegenpartij

07-04-1495

Comparante
Momber
Momber

DATUM:

Dochter Herman Vetten

07-04-1495

Gevolmachtigde
Volmachtgever

Echtgenoot

Comparante verklaart gevolmachtigd te zijn door haar echtgenoot, brief
met zegel uit Hattem, om Upke Reynichsz te vrijwaren voor het bedrag van
ƒ18 dat zij van hem gevorderd heeft en waarop geen aanspraak meer
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gemaakt kan worden. Johan Claesz, touwslager en momber over
Kathrijnes drie kinderen bij wijlen Jorys Upken, meldt dat hij hetzelfde zal
doen.

1981

1982

1983

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238a - v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Geertruyd
Syel, mr Dirck ten
Mathys, Cornelys
Elsen, Wynant van

samenvatting

Comparante, afkomstig uit Utrecht, verklaart van de executeurs van het
testament van wijlen Cornelys Stevensz, haar broer, ontvangen te hebben
de huisraad en het contante geld dat haar broer, bontwerker, heeft
nagelaten; zij moet het geld beleggen en het zal niet aan haar man
toekomen maar aan haar en haar kinderen; zij bedankt de executeurs met
belofte van vrijwaring.
Hierbij was aanwezig priester Johan Romersz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wynkens, Alyt
Crampe, Herman

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Herman Crampe een
bruine tabbert en tympe uit één stuk die Dirick, kapelaan te Bergen placht
te dragen en door Herman bewaard is; mocht Herman hier problemen mee
krijgen, dan zal comparante hem vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

13-04-1495

Comparante
Momber
Executeur
Executeur

Echtg. Johan van Delen

17-03-1495

Comparante
Tussenpersoon

DATUM:
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18-03-1495

comparanten

1984

1985

Oldtbuter, Marten
Wybbe
Konnegont
Kroser, Egbert
Henrixsz, Reyner
Pael, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Lubbert Oldtbuters
Jan Tolsensz dochter
Grafhorst

samenvatting

-Comparant is schuldig aan zijn schoonmoeder wegens geleend geld een
bedrag van ƒ350 courante Rijnse guldens; akte is doorgehaald.
-Konnegont uit Utrecht is schuldig aan Egbert Kroser ƒ90 Rijnse gulden te
betalen in de week vóór Pasen of te vesten tegen een jaarlijkse rente
binnen de stad Utrecht of daarbuiten, zoals hij wil; dd 19-03.
-Comparant is schuldig aan Henrick Pael 14½ h.p. te betalen met 1 mei 2½
pond en de rest op drie achtereenvolgende St. Petrus ad Cathedramdagen,
elk jaar 4 pond; folio 238v, dd 22-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238
Transport van rechten

onroerend goed

Erf Holtsende
IJsselmuiden, bij de berg

comparanten

Geertsz, Johan
Lambersz, Geert
Petersz, Berent
Straetken, Lysabeth
Wylssem, Johan van
Straetken, Dirck

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Johan
Geertsz en dochter Styne aan Lysabeth Straetken overdragen de 10 h.p.
per jaar die Johan als huwelijksgeschenk ontvangen had met zijn eerste
vrouw, de dochter van Lysabeth, gevestigd op een erf in IJsselmuiden.
Lysabeth verklaart, samen met haar mombers, dat zij op haar beurt
erfelijk aan Jan Geertsz overdraagt de 10 h.p. die zij jaarlijks ontvangt uit
de goederen van priester Willem van Buchorst in Zalk, waarvan akte, om
daar mee te doen wat hem belieft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kreyt, Goyken

DATUM:

Comparant
Momber
Momber
Comparante
Momber
Momber

DATUM:

Borg
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19-03-1495

21-03-1495

Met dochter Styne

Hartewichsz, Dirck

1986

1987

Begunstigde

Steenwijk

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor Dirck Hartewichsz voor de
aanspraken die Lambert Slewert op hem heeft gedaan vanwege zijn zoon,
over ƒ6 Rijnse g.g. die Lambert voor Dircks zoon betaald had aan Olof van
Langen op voorwaarde dat Olof daar een bewijs van gaf. Comparant zal het
geld aan Lambert betalen en Dirck en diens echtgenote Alyt zullen
comparant schadeloos stellen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munster, Gheert van
Wennes, Blasien de

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant ontvangen te hebben
van Herman Snoyze en echtgenote Nyse, de weduwe van Blasien, ƒ13
courante gulden van 20 stuiver voor de gulden en Blasiens beste tabbert,
zoals Ernst Wytte en Claes Kruse namens de stad, samen met priester
Johan Warendorp, geregeld hadden. Partijen hebben hierna geen
aanspraken meer op elkaar. Dit wordt bevestigd door Johan Heeker, bakker
en Coert Henricksz, kleermaker die tevens beloven comparant schadeloos
te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luytgensz, Johan
Roeveneter, Gheert
Henrixsz, Geert
Wulffsz, Gosen
Woltersz, Peter
Louwersz, Lambert

22-03-1495

Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM:

Stadsdienaar den Ham
De erfgenamen van ...

25-04-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Lysabeth
Houtzager

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert Roeveneter ƒ7 Rijnse g.g. te betalen op
Elf duizend Maagden dag (21 oktober).
-Geert Henrixsz is schuldig aan Gosen Wulffsz ƒ6 Rijnse g.g. van 30 stuiver
voor de gulden wegens geleend geld, te betalen met St. Michael; dd 30-04.
-Peter Woltersz is schuldig aan Lambert Louwersz ƒ12½ courante Rijnse
gulden; dd 30-04.

bijzonderheden

Geen

351

1988

1989

1990

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238v
Transport van rechten

DATUM:

23-03-1495

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, hoek Broederstraat, naast Egbert Backer

comparanten

Acker, Everdt then
Jacobsz, Rijckman

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij als executeurs van het testament van wijlen
Johan van Muerze aan de Cellebroeders hebben uitgekeerd een rente van
een ½ h.p. per jaar gevestigd op Johans huis, betaalbaar in de week vóór
Pasen, alles volgens het testament in bezit van de Mennonieten Broeders
van St. Kunera, gemaakt voor schepenen Ghysbert van Lewen en Heman
Maessen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
238v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lewen, Ghysbert van
Arentsz, Gheert
Andriesz, Gheert

samenvatting

Comparanten, gevraagd als intermediair, hebben een schikking getroffen
waarbij Gheert Jansz, zoon van wijlen Jan Tade, aan Griete, de echtgenote
van de secretaris mr Henrick Claesz, zal geven voor de 450 stuks stokvis
de 19 pond die zij ontvangen hebben; het restant komt als de schepen uit
Bergen vrij binnen Kampen mogen komen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stockhanen, Henrick
Convent Diepenveen

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgever dat hij ontvangen heeft

Comparant
Comparant

DATUM:

23-03-1495

Intermediair
Idem
Idem

29-04-1495

Gevolmachtigde
Volmachtgever
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van Bartolt Jonge ƒ35 Rijnse g.g. van 30 stuiver voor de gulden, afkomstig
van de ƒ65 die Bartolt het convent schuldig was; hij bedankt hem voor de
betaling.

1991

1992

1993

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Bette v. Holtsende en Gheert Wyllemsz

comparanten

Hylle
Klinckenburch, Jacob
Stege, Jacob ter

samenvatting

Comparante, weduwe van Henrick Tymansz, verklaart dat het convent van
de Cellebroeders en zusters elk gerechtigd is aan een rente van 1 h.p. per
jaar gevestigd op een huis in Kampen, strekkend tot aan de oude
stadspaardenstal, betaalbaar vóór Pasen. Dit is vermeld in een brief die in
haar bezit is, groot 5 h.p., waarvan zij 3 h.p. zelf houdt en de broeders en
zusters elk 1 h.p. geeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gherbrant
Brouwersz, Griette

samenvatting

Comparant belooft geheel uit vrije wil dat zijn echtgenote voor Griete
Brouwersz, haar moeder, een proveniersplaats zal kopen in Kampen waar
zij levenslang zal worden verzorgd. Hierbij aanwezig: Claes Sulman en
Reyner Warmboltsz, de mombers van Griete.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Schuit

239

DATUM:

29-04-1495

Comparante
Momber
Momber

DATUM:

Joh. Berentsz dochter

30-04-1495

Comparant
Schoonmoeder
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30-04-1495

En echtg. Claisz

comparanten

1994

1995

Nellensz, Feyte
Gerrytsz, Geerryt

Comparant
Schuldenaar

Schipper

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Geerryt Gerrytsz 16
courante ponden afkomstig van de schuit die Gerryt nu vaart en waarop
comparant nog aanspraken had. Hij bedankt voor de betaling met belofte
van vrijwaring; verder meldt hij dat ook Sybolt Sibkensz geen aanspraken
meer heeft op het schip noch op het geld.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kremer, Claes
Alersz, Dode
Jansz, Claes
Claesz, Peter
Wulffsz, Wolter
Holtsager, Thewes

DATUM:

05-05-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Kremer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dode Alersz ƒ39 Rijnse g.g.
-Claes Jansz is schuldig aan Peter Claesz ƒ24 courante Rijnse gulden; dd
05-05.
-Wolter Wulffsz heeft ontvangen van Thewes Holtsager de 10 h.p. die deze
hem schuldig was volgens het stadsboek en bedankt hem met belofte van
vrijwaring; dd 05-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
239v
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoeve, Henrick vd
Beerntsz, Willem
Florijsz, Johan
Roloffsz, Otto
Lenting, Bartolt
Groene, Geertruit

samenvatting

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Comparant
Intermediair
Idem
Idem
Comparante

Familielid

Echtg. Henrick

Comparanten, executeurs van het testament van wijlen Johan Henricksz
en voogden over Henrick en de andere kinderen, samen met de
intermediairs willen een schikking treffen tussen de mombers enerzijds
en Henrick en Geertruit Groene over de erfscheiding. Er wordt besloten
dat van het deel van wijlen Willem, de broer van overledene, gestorven in
Revel, Henric en Geertruit direct zullen ontvangen ƒ50 Rijnse gulden van
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20 stuivers, Henric krijgt nog ƒ50 via zijn zwager Henric van der Hoeve,
nog een bed met toebehoren zoals staat in het huis van Henric van der
Hoeve en tenslotte krijgt Henric als erfdeel van zijn ouders 450 h.p. die
belegd zijn; alles volgens testament. Partijen verklaren geen aanspraken
meer op elkaar te hebben.
NB in de kantlijn: betaling dd 20-05-1496 en op niet vermelde data.
bijzonderheden

1996

1997

1998

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
240
DATUM:
Verklaring van ontvangst

14-05-1495

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coster, Johannes
Mette
Gerbrich

samenvatting

Comparant, verklaart namens zijn opdrachtgeefster ontvangen te hebben
van Gerbrich ƒ8 Rijnse g.g. die Rotger voor zijn moeder bestemd had; hij
bedankt haar met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
240
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willemsz, Geert
Karthuizers

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Karthuizers op de
Sonnenberg de twee rentebrieven die wijlen Seyne Igermansz, zijn
momber, namens hem aan hen gegeven had: één brief van ƒ5 Rijnse g.g.
per jaar gevestigd op de goederen van het klooster in Hulsbergen en de
andere brief van ƒ1 Rijnse g.g. per jaar gevestigd op de goederen op de
Sonnenberg, aflosbaar met 20 penningen tegen 1 penning. Comparant
bedankt de Karthuizers, Alyt, de weduwe van Seyne, de executeurs met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240
Schuldbekentenis

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Erfgename

ongedateerd

Comparant
Tegenpartij

DATUM:

355

uit Essen
Moeder † Rotg. Bogemaker
Wed. Roger Bogemaker

Steenwijk
Sonnenberg

mei 1495

1999

2000

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Jan
Dubbeltsz, Henrick
Cornelijsz, Willem
Thewsz, Geert
Braemsz, Grete
Braemsz, Engele

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Zuster

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ7 min 1 oord.
-Willem Cornelijsz heeft ontvangen van Geert Thewsz wat deze hem
schuldig was, waarbij aanwezig: Albert Volkersz, Heyman Wever en
Henrick Frericksz; dd idem.
-Grete Braemsz is schuldig aan haar zuster Engele ƒ100 Rijnse g.g. voor
voeding, kleding en geleend geld, gegeven uit liefde tot God en gebruikt
voor levensonderhoud; dd idem.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240v
Schikking

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Rijnvisch, Freryck
Sulman, Claes
Buitenconvent
Apteker, Herman
Wolters, Wobbeken

DATUM:

14-05-1495

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Idem

Bij OLV kerk

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, hebben een schikking
getroffen tussen de jufferen van het Buitenconvent enerzijds en Herman
Apteker en Wobbeken Wolters anderzijds, afkomstig van twee oude
schilden per jaar die de jufferen ontvangen uit een huis nu bewoond door
Herman. Er is afgesproken dat de twee oude schilden afgelost mogen
worden met 20 penningen tegen 1 en de volle tins en dat Herman dit mag
doen op korte termijn of op de tinsdag. Wobbeken zal de jufferen met
Pasen 8 h.p. geven en hiermee moeten partijen tevreden zijn.
Deze schikking is gedaan in de Schepenkamer.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Aerent

DATUM:

18-05-1495

Schuldenaar

356

Molenaar

Mouwersz, Johan
Hoyer, Albert
Derxsz, Jan
Derxsz, Coen

2001

2002

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Uit Lent

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Mouwersz ƒ11½ Rijnse g.g. afkomstig
van de aankoop van een molensteen, te betalen met St. Michael met een
marge van acht dagen.
-Albert Hoyer meldt dat Aerent Stevensz de molensteen, vermeld in het
stads register, aan hem betaald heeft; dd 18-05.
-Jan Derxsz is schuldig aan Coen Derxsz ƒ6; dd 24-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemaker, Lambert
Geye, Johan
Neve, Tyman
Pouwelsz, Jacob
Vysken, Claes
Claesz, Peter

DATUM:

24-05-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Monnickendam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Geye 105 h.p. waarvan 4 h.p. afgelost.
-Tyman Neve is schuldig aan Jacob Pouwelsz ƒ24 Rijnse g.g., waarvan de
helft betaald moet worden op 1 mei en de andere helft met Pasen in 1497,
afkomstig van de ruiling van hun beider schepen; dd 24-05.
akte is doorgehaald; NB in de kantlijn: de helft betaald dd 16-05-1496.
-Claes Vysken is schuldig aan Peter Claesz 19 courante ponden van 20
butken voor het pond; dd 24-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Alyt
Hoykinck, Lubbert

samenvatting

Comparante verklaart, met toestemming van haar echtgenoot, dat zij de
goederen afkomstig van de zoon van Henrick Groet in Kampen, aan haar
zoon Peter van Sutphen geeft en daar geen aanspraak meer op maakt.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

24-05-1495

Comparante
Echtgenoot

357

2003

2004

2005

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
240v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Johan
Almell, Johan van
Grote, Aerent de
Joeryensz, Matijsz
Jansz, Wolter
Keppel, Jan

DATUM:

03-06-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Gheertruydt

Rijnschipper
Hattem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan van Almell en echtgenote 4½ h.p. te
betalen met Pasen.
Aerent de Grote is schuldig aan Matijsz Joeryensz ƒ5 courante Rijnse
gulden te betalen als hij weer terugkomt van zijn reis; folio 241, dd 20-06.
-Wolter Jansz is schuldig aan Jan Keppel ƒ6 Rijnse gulden van 20 stuiver
voor de gulden, te betalen met St. Levien; folio 241v, dd 25-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Frederick
Derxsz, Herman
Geertsz, Jan
Elvyngen, Peter van
Folckersz, Albert
Durbersz, Merten

samenvatting

De intermediairs hebben een regeling getroffen in het geschil tussen de
partijen over de nalatenschap van Ulfart Allertsz. De weduwe van Ulfart
mag houden wat zij nu heeft; de schulden binnen Kampen zullen
gezamenlijk betaald worden, ook die buiten de stadsvrijheid. Als er meer te
vorderen is, zal er samen gedeeld worden. De weduwe heeft geen
aanspraken meer op de ƒ19 Rijnse gulden uit Zeeland.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk, tussen Gysbert Tymansz en comparant

DATUM:

06-06-1495

Tussenpersoon
idem
Tussenpersoon
idem
Intermediair
Intermediair

DATUM:

358

Voor wed. Ulfart Allertsz
idem
Voor Ghysbert Hoyer
idem

16-06-1495

2006

2007

2008

comparanten

Conraetsz, Tyman
Hake, Beernt

Comparant
Eigenaar

Drager

samenvatting

Comparant verklaart geen aanspraken te maken op het huis op de
Vloeddijk, strekkend van de Burgel tot aan de Groenenstraat, dat nu van
Beernt Hake is en verbouwd is. Dit geldt ook voor zijn erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Pouwell
Roerloe, Johan van
Jansz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de mombers over de
dochter van Alyt uit haar eerste huwelijk, 40 h.p. die zij zullen uitkeren bij
haar volwassenheid of als zij dat nodig heeft; dit geldt ook voor de ƒ6½
Rijnse gulden die zij nu beheren.
NB in de kantlijn: uitgekeerd 8 pond.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johan
Gerrytsz, Katherine

samenvatting

Comparant, uit Kaiserslautern, verklaart namens zijn zuster Katherine de
goederen te vorderen en te ontvangen die haar zijn aangekomen van
familieleden, waarvoor een bezegelde machtigingsbrief aanwezig is; hij zal
de goederen voor haar bewaren en overdragen als dat gevraagd wordt. Hij
stelt hiervoor als onderpand al zijn goederen; de ƒ10 Rijnse gulden mag hij
houden voor zijn moeite.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II

FOLIO:

20-06-1495

Comparant
Momber
Momber

DATUM:

25-06-1495

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

241v

DATUM:

359

Kistenmaker - en Alyt

Geryt Tymermanszoon
Zus - Kampen

25-06-1495

2009

2010

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mette
Johansz, Berent
Reynersz, Tonijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Herman, Anne, Ghese en Johan
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ8 Rijnse g.g. te vererven
van het ene kind op het andere; zij zal hen verzorgen en onderhouden tot
hun mondige jaren. Herman zal als oudste zoon de kleding en
lijfstoebehoren ontvangen, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Cornelis
Suryngen, Lucie van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn schoonmoeder de
nagelaten goederen van Dirck Heynensz, zijn schoonvader, in de
stadsvrijheid van Kampen, waarvoor hij haar bedankt. Hij heeft geen
aanspraken meer en wat er aan schulden of baten komt uit Friesland,
Haarlem of elders, zullen zij gelijk delen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
241v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannert, Pylgrym
Wyllemsz, Otto
Roede, Jacob
Evertsz, Geert

samenvatting

Comparanten van beide zijden zijn met de respectieve familieleden bijeen
om een schikking te treffen tussen partijen inzake de doodslag door Aerent
Hermansz op Aerent Beerntsz in de Vischerie. Er is afgesproken dat de
dader eerst diverse bedevaarten zal doen naar Amersfoort, naar Hasselt en
naar Groningen; ook zal hij 30 missen laten lezen, 30 paar schoenen geven
en 30 witte aalmoezen voor de armen. Verder zal hij van de ƒ3 Rijnse g.g. er
nog 2 betalen, met St. Maarten en met St. Jan. Beide partijen zullen elkaar
hierna vergeven en geen wraakgevoelens meer koesteren.

Wed. Johan Cleyne
Voogd
Voogd

09-07-1495

Comparant
Schoonmoeder

DATUM:

Alkmaar
Wed. Dirck Heynensz

12-07-1495

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem
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Moeder
i.d. Witte Aerendt
Bakker

1

voor Aerent Hermansz )
idem
Voor Aerent Beerntsz †

Hiervoor staan borg: Lambert Berentsz, Dirck Borchart, Wolter Jansz
Beerntsz, Johan Bonke, Aerent Henrixsz uit Rouveen, Cytken de Drager en
Tymen Drager; deze delen dit mede aan familieleden in binnen en
buitenland.

2011

2012

2013

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
242
Vrijwaring

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Martensz, Claes
Claesz, Claes

) dader

DATUM:

16-07-1495

Comparant
Koper

Nieuwendam

samenvatting

Comparant belooft Claes Claesz te vrijwaren met het rijnschip dat hij van
hem gekocht heeft en zal zich gedragen als een goed koopman bij hinder
of schade.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
242
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Duren, Nanning van
Rijnvisch, Frederick
Gheye, Jan
Myllinghen, Derick v.

samenvatting

Comparanten van beide zijden, samen met familieleden, proberen een
schikking te treffen inzake de testamentaire afspraken tussen de
echtgenoten. Geert zal ƒ100 Rijnse g.g. krijgen en als zij kinderen hebben
gaat de helft daarvan naar de kinderen; als de kinderen sterven gaat het
geld naar Geerts erfgenamen, het andere deel mag hij zelf houden.
Mochten de echtelieden niet op behoorlijke wijze met elkaar samenleven,
dan krijgt hij de ƒ50 niet van tevoren. Als Ghese schulden maakt zullen
vader Willem en diens zoon Herman buiten Geert om de schade herstellen;
mocht Geert dit niet vertrouwen dan stellen zij borgen voor de eventuele
schulden van Gese.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
242v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

DATUM:

16-07-1495

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem

) van Willem Harnasmaker

361

28-07-1495

1

Voor Gese, dochter )
idem
Voor Geert Roeveneter
idem

2014

2015

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sutphen, Peter van
Warnersz, Lubbe

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn tante Lubbe Warnersz
de ƒ50 Rijnse g.g. die Johan de Grote in zekere brieven aan hem, zijn broer
en zijn zuster gegeven had, waarvoor hij haar bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
242v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Johan
Geye, Johan
Stedinck, Roloff
Iwentsz, Bouwen
Dircksz, Aernt

Comparant
Tante

DATUM:

30-07-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zandvoort
En Alyt Geye
Vlieland

samenvatting

-Comparant belooft Johan Geye ƒ25 Rijnse g.g te betalen afkomstig van
rogge op 1 mei, uiterlijk met St. Jan.
-Hij belooft Roloff Stedinck en Alyt Geye ƒ35 Rijnse g.g. min 8 stuiver te
betalen met St. Maarten; dd 30-07.
-Bouwen Iwensz is schuldig aan Aernt Dircksz een bedrag van ƒ30½ Rijnse
g.g. waarvan hij een derde deel contant betaalt, het tweede deel met
Vastenavond en het laatste deel met St. Jan, afkomstig van een boot die hij
als onderpand stelt evenals zijn goederen; dd 04-08

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
242v
Schikking

onroerend goed

-Wilsumer Oever
-Erf in Oosterwolde

comparanten

Vecht, Herman vd
Nucke, Gherbrandt
Brynckman, Gherbrandt
Gheertsz, Johan

samenvatting

DATUM:

31-07-1495

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Brouwer - en Jutte

Comparanten treffen een schikking tussen Gherbrandt Brynckman en
Johan Gheertsz inzake de nagelaten goederen van Ghese op de Rydt,
schoonmoeder van Johan. Er is afgesproken dat Gherbrandt Brynckman
de jaarlijkse 8 pond zal behouden uit het erf van Jacob Buessen in
Oosterwolde met de achterstallige rente. Johan Gheertsz behoudt het land

362

op de Wilsumer Oever in Wilsum met de achterstallige rente die men
Ghese schuldig was, met alle verplichtingen van dien en bovendien zal hij
Gherbrandt nog ƒ17 Rijnse g.g. geven die gekort worden op de ƒ22 Rijnse
g.g. hij Johan schuldig is.

2016

2017

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruter, Lubbert
Vette, Herman
Jacobsz, Rijckman
Luykensz, Wolter
Astebrinck, Mette

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen tussen Wolter Luykensz en
Mette Astebrinck zodat zij geen aanspraken meer op elkaar hebben; Wolter
zal haar de koperen pot terstond overhandigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Tolhuys, Styne opt
Claesz, Wyllem
Lambertsz, Claes
Visken, Claes
Geertsz, Peter

DATUM:

04-08-1495

Intermediair
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

DATUM:

06-08-1495

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schoenmaker
Rijnschipper en echtg.
Schroer en echtg.

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Styne opt Tolhuys ƒ11 Rijnse g.g. te betalen op
1 mei; hierop reeds betaald ƒ5 Rijnse g.g.
-Comparant en echtgenote Heyman verklaren schuldig te zijn aan Claes
Lambertsz en echtgenote Hille 80 h.p. die zij zullen betalen met Kerstmis,
maar zij zullen daarvan inhouden 10½ h.p. van tins; akte is doorgehaald;
folio 243v, dd 17-08.
-Claes Visken is schuldig aan Peter Geertsz 4 pond courant; folio 243v, dd
na 15-08.

bijzonderheden

Geen

363

2018

2019

2020

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243
Borgstelling

DATUM:

08-08-1495

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gruter, Lubbert
Smit, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor eventuele aanspraken,
buiten de erfgenamen om, op de erfenis van Hadewych Stakenborch, die
hier is overleden waar haar moeder Ebele woont. Geert Johansz en Johan
Stakenborch, broer van Hadewych, beloven de borgen zo nodig
schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Henrick vd
Andriesz, Gheert
Gheye, Jan
Holte, Jan then
Melxter, Dirck van

Borg
Borg

DATUM:

17-08-1495

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem
Betrokkene

Voor Jan Florijsz
Voor Jan v.Scheydingen

samenvatting

Comparanten proberen een schikking te treffen in het geschil tussen Jan
Florijsz en Jan van Scheydingen uit Wismar.
Jan Florijsz zal de andere Jan alle schulden kwijtschelden van de
maatschap in Bergen; hierbij is Dirck van Melxter mede betrokken omdat
deze veel met Jan Florijsz van doen heeft gehad inzake de maatschap in
Bergen, zodat Jan van Scheydingen Dirck mag aanspreken wanneer hem
dat uitkomt. Jan van Scheydingen belooft Jan Florijsz vóór Pasen de brief
van Dirck te zenden, waaruit blijkt dat Dirck Jan Florijsz vrijwaart van alle
zaken die Dirck en diens broer Jan van Melxter met Jan Florijsz gedaan
hebben inzake de Berger maatschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Allertsz, Dode
Jansz, Rotger

ongedateerd

Schuldeiser
Schuldenaar

364

2021

2022

samenvatting

-Comparant verklaart ontvangen te hebben van Rotger Jansz het derde
deel van een last rogge, d.w.z. ƒ14 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Symon
Eerntsz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Johan Eerntsz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ25 Rijnse g.g., 5 gouden dukaten en 2
salnyten, verder nog een groene en een zwarte vrouwen tabbert, een
zwarte mans tabbert en een mans hoyke. Ze moeten beloven dit geld en
deze kleren te bewaren totdat Johan en Grete gezond en wel terugkomen
uit Rome. Mochten zij in zes jaar niet terugkomen, dan zullen comparanten
dit voor hun zielenheil verdelen onder de Broeders, St. Bregitten en de OLV
memorie van de OLV kerk.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243v
Verklaring

onroerend goed

Henrick van Oestenwolde land
Kampen, aan de Zomerdijk

comparanten

Andriesz, Gherit
Weden, mr Johan vd
Klinckenberch, Goessen
Klooster Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van mr Johan van der Weden, Goessen
Klinckenberch en het klooster van Brunnepe de geldelijke lasten heeft
overgenomen van 24½ gres land aan de Zomerdijk met dijk en wetering en
de lasten van dien, die hij op eigen kosten zal betalen en stelt als
onderpand zijn huis, hooiberg en het getimmerte op de dijk, waarmee zijn
vrouw Grete het eens is.

bijzonderheden

Geen

14-08-1495

Comparant
Comparant a. zijde

DATUM:

365

En echtg. Geertruid
En echtg. Grete

17-08-1495

Comparant
Comparant a.zijde
Idem
Idem

2023

2024

2025

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
243v
Transport van rechten

DATUM:

20-08-1495

onroerend goed

Twee huizen, erven en hofstede
Hoorn

comparanten

Symonsz, Mathys
Evertsz, Albert

samenvatting

Comparant verklaart beloofd te hebben aan zijn schoonzoon Albert Evertsz
bij diens huwelijk met zijn dochter Alydt twee huizen in Hoorn waar hij
indertijd zelf in gewoond heeft, om er vrij over te beschikken; de
huwelijksgetuigen Willem Juncker, Peter Claesz en Pouwel Fluxsz, zijn het
hiermee eens en hij zal alles overdragen wanneer Albert dat wenst, zodat
het gerechtelijk in orde is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
244
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Henrick
Roeveneter, Geert
Andriesz, Geert
Maelre, mr Henrick de
Johansz, Wolter
Dircksz, Geert

Comparant
Schoonzoon

DATUM:

27-08-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper
Hasselt
Rijnschipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Roeveneter ƒ4 Rijnse koopmansgulden
van 20 stuiver voor de gulden, te betalen op OLV Hemelvaart van 1496 in
g.g. van 31 stuivers.
-Geert Andriesz heeft kwijtgescholden aan mr Henrick de Maelre de 24 h.p.
die deze hem schuldig was vanwege Schrevel Schrevelsz dd 16-02-1494;
dd 31-08.
-Wolter Johansz stelt Geert Dircksz als onderpand zijn rijnschip met
toebehoren voor het geld dat hij hem schuldig is, totdat er betaald is; dd
06-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
244
Schikking

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, naast Dirck van Olst

comparanten

Hoeve, Lambert vd

DATUM:

Intermediair

366

03-09-1495

Wylssem, Bartolt van
Geye, Johan
Armgart

2026

2027

Intermediair
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

Wed. Lamb.Kystemaker

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Johan Geye en Armgart, de weduwe van
Lambert Kystemaker, afkomstig van de koop van een huis. Er wordt
afgesproken dat Johan met Pasen zijn huis in bezit kan nemen en dat
Armgart en de erfgenamen hiervan dan ontlast zijn, maar eenmalig aan
Johan 16 h.p. zal betalen in drie termijnen: met Midwinter, met Pinksteren
en met Midwinter daarna. Verder is afgesproken dat Armgart direct de 29
pond achterstallige huishuur zal betalen en de huur die met Pasen vervalt,
waarna zij het huis zal opleveren aan Johan.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koeburgh, Herman opte
Zelle, Elsgen
Hoeft, Willem
Hartsoeker, Cleys - jr

samenvatting

-Comparant verklaart vanwege Lamme opt Rydt aan Elsgen Zelle te betalen
9 h.p. met St. Maarten.
-Willem Hoeft heeft Jonge Cleys Hartsoeker de schulden betaald die
vermeld stonden in het stadsboek van de koop van een potschip; dd 06-09.

bijzonderheden

geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
244v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Johan
Petersz, Willem
Smit, Gysebert
Albertsz, Henric
Groot, Lubbertus de

samenvatting

244

DATUM:

06-09-1495

Comparant
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

06-09-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Comparant

Bakker

-Johan Aertsz is schuldig aan Willem Petersz ƒ4 te betalen met St. Maarten,
uiterlijk met St. Katharine.
-Gysebert Smit is schuldig aan Henric Albertsz ƒ10 Rijnse g.g. te betalen
met Midwinter waarvoor hij als onderpand stelt 16 hoet steenkolen die hij
nu in huis heeft; folio 245, dd 06-10.
-Lubbertus de Groot heeft ontvangen van zijn moeder een rente van 9 h.p.

367

per jaar als zijn vaders erfdeel; folio 245v, dd 12-10.

2028

2029

2030

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
244v
Verklaring

onroerend goed

Steeg
Kampen, naast OLV kerkhof

comparanten

Hermansz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart van de stad een steeg gekocht te hebben naast het
OLV kerkhof t.o. de Oudestraat met een watergang die door zijn erf loopt,
zodat de omwonenden daar geen last van hebben; mocht het kerkhof of
mochten de omwonenden daar schade door ondervinden, dan is dat voor
zijn rekening.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
244v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witte, Eernst
Krampe, Herman
Wachter, Jacob
Fredericksz, Claes

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij samen een schikking willen treffen tussen
Eernst Johansz en Aryaen Aryaensdochter vanwege de doodslag die
Eernst in Groningen heeft gedaan aan Heyne van der Gonde, de
echtgenoot van Aryaen. Er word afgesproken dat Eernst eerst om
vergeving zal vragen, daarna barrevoets een bedevaart naar St. Jacob in
Compostella zal doen, waarvan hij een bewijs mee moet brengen en daarna
nog een bedevaart te voet naar het H. Bloed voor de zielenrust van Heyne.
Aryaen meldt dat het afgesproken geldbedrag door haar is ontvangen;
hiermede hebben beide partijen geen aanspraken meer op elkaar.

bijzonderheden

1

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
244v
Onderpand

DATUM:

08-09-1495

Comparant

DATUM:

23-09-1495

Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

) kremer

DATUM:

368

Schoenmaker

29-09-1495

1

Voor Eernst Johansz )
Idem
Voor Aryaen Aryaensdr
Idem - kremer

2031

2032

2033

onroerend goed

Mate en hof met molen de Groenenwech
Kampen, Groenenstraat

comparanten

Thie, Johan van
Glauwe, Symon

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Symon Glauwe als onderpand stelt zijn mate
met hof en molen en dat hij hem schadeloos zal stellen voor de borgtocht
die Symon gedaan heeft aan Jan Rippersz i.v.m. de koop van een hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goltsmydt, Pouwel
Jansz, Wyllem

Schuldenaar
Schuldeiser

29-09-1495

Comparant
Comparant

Zwager

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij elk ontvangen hebben ƒ35 Rijnse gulden
van Gheert Aerentsz en Ghysbert van Lewen, de executeurs van het
testament van Aernt Kistken, zoals vermeld in het testament en bedanken
hem met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sartte, Derck van der
Frye, Antonyus

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Antonyus Frye de ƒ55
Rijnse gulden aan Hasselter butgen min 5 stuivers die Hans van der
Kremerye bij hem achtergelaten had, verder nog ƒ10 Rijnse gulden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

29-09-1495

Comparant
Comparant a. zijde

DATUM:

369

05-10-1495

2034

2035

comparanten

Hane, Johan
Dircksz, Geert

Comparant
Comparant

samenvatting

Comparanten beloven dat zij Geert Vrese uit Deventer schadeloos zullen
houden van de aanspraken die Lambert Louwensz op hem mocht hebben
wegens het overzeilen van een rijnschip gevaren door Wenemer van
Deventer, zodat Geert Vrese onbelast zal blijven.
NB in de kantlijn: Lambert scheldt hem vrij.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245
Zakelijke afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leghe, Johan de
Doirnynck, Henrick van

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen dat Johan de
schuld zal betalen die zij beiden in Frankrijk hebben en dat Henrick Johan
vrij zal houden van de schuld die zij hebben aan Wyllem Heyde vanwege
diverse zaken. Johan geeft daarom aan Henrick de processtukken van
Nyell Koensz, in behandeling bij de Hoge Raad en wat daaruit voortkomt
zal voor Henrick zijn en wat hij van de Engelsen kan krijgen voor de
goederen die zij hen afgenomen hebben, mag Henrick in ontvangst nemen
en behouden. Wat Johan nog terug kan krijgen van de goederen
afgenomen van kapitein Bareo, mag Johan behouden. Hiermee hebben zij
geen aanspraken meer op elkaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Johansz, Wolter
Lambertsz, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Lambertsz ƒ26 Rijnse gulden van 20
stuiver de gulden, te betalen met 1 mei, afkomstig van een rijnsschip en
verder meldt hij als onderpand te stellen een Schepenbrief met stadszegel
groot ƒ28 Rijnse gulden, betaalbaar per 1 mei en gevestigd op een schip
van Johan Evertsz uit Medemblik. Voor het geval Johan Evertsz niet op tijd
betaalt, stelt comparant als onderpand het rijnschip met toebehoren dat hij
nu vaart.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-10-1495

Comparant
Comparant

DATUM:

16-10-1495

Schuldenaar
Schuldeiser

370

Rijnschipper
Edam

2036

2037

2038

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Claes
Geye, Herman
Jansz, Tyman
Pael, Henric
Stoker, Frederic
Brune, Alyt
Schilder, Trude

DATUM:

16-10-1495

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Kremer

En echtg. Gese

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Geye 6 vaten azijn elk vat van 22½
courante stuivers.
-Tyman Jansz is schuldig aan Henric Pael 25 h.p. wegens geleend geld te
betalen gelijk met zijn schuld aan de stad; folio 246v, dd 17-11.
-Frederic Stoker en echtgenote zijn schuldig aan Alyt Brune en Trude
Schilder vanwege de koop van een huis op den Oord, 10 h.p. die zij zullen
betalen in tien jaar tijd met 1 h.p. per jaar, m.i.v. Pasen 1497; folio 246v, dd
24-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alertsz, Willem
Alertsz, Alert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Alert om, in der minne of
gerechtelijk, van Lubbert Holtsager te vorderen de 5 h.p. van 20 butken
voor het pond, die deze hem schuldig is wegens verteringen; Alert mag
daarbij optreden zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
245v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

20-10-1495

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

371

23-10-1495

Hattem
Broer

2039

2040

comparanten

Rijnvisch, Frederic
Bierdrager, Goert
Claesz, Albert
Lambersz, Geert

Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

samenvatting

Comparanten verklaren een schikking te treffen tussen Geert Backer uit
Deventer en Warner Topken inzake de bruidsschat van Fijen, Warners
dochter en echtgenote van Geert. Er is afgesproken dat Warner zijn
schoonzoon Geert ƒ30 courante Rijnse gulden van 20 stuivers zal geven,
betaalbaar in drie termijnen: contant ƒ7½ Rijnse gulden en verder drie jaar
lang op St. Severijn ƒ7½ m.i.v. 1496, zodat de echtelieden kunnen verder
leven zoals het hoort. Warner wordt geacht in alle gevallen dit geld voor
zijn dochter te reserveren.
Aanwezig de Raadsleden Bartolt van Wilssem en Willem Morre.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246
Afspraken

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brune, Boldeman
Brune, Alyt

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn zuster Alyt hem 6 h.p. per jaar heeft gegeven
ter voldoening van zijn proeftijd in de H. Geest, die hij haar heeft
kwijtgescholden zodat zij zelf over haar goederen mag beschikken. Mocht
zij vóór hem overlijden, dan geeft zij hem levenslang de 6 h.p. per jaar; na
zijn dood zal Grete zijn vrouw dit geld levenslang ontvangen. Als beiden
zijn overleden, bespreekt Alyt met haar mombers Gosen Klinckenberch en
Lambert van der Hoeve, wat de bestemming is.
Verder meldt comparant dat hij zijn vrouw Grete alle goederen, roerende en
onroerende, die zij heeft ingebracht, overdraagt, maar als zij overlijdt vóór
hem, dan krijgt hij ƒ17 Rijnse g.g. Bij ziekte zal zij zich als een goede vrouw
gedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuele, Dubbelt
Armgart

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van Armgart de nagelaten goederen van zijn
zoon heeft ontvangen, zoals een koe die hij direct meeneemt, alle kleding
behalve zijn beste tabbert waarvoor Armgart hem 11 pond geeft en een

DATUM:

Voor Geert Backer
Schipper - idem
Voor Warner Topken
idem

26-10-1495

Comparant
Zuster

02-11-1495

Comparant
Schoondochter

372

En echtg. Grete

Elburg
Wed. Lambert Kistemaker

zijde spek. Hiermee is alles gescheiden en kan niemand nog aanspraken
maken.
Hierbij waren aanwezig Wolter Wulffsz, Jacob Roede en Dirck van Olst.

2041

2042

2043

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mouwersz, Peter
Kerkmeester

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Begunstigde

OLV kerk

samenvatting

Comparant verklaart de kerkmeester van de OLV kerk dat Ghysbert van
Lewen en Evert then Acker in het conflict tussen hen beiden hebben
afgesproken, dat zij boven de jaarlijkse pacht aan de kerk éénmalig zullen
geven 8 h.p. in twee termijnen, met Midvasten en met Pasen een jaar
daarna in 1497.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kannekens, Beerte
Henrixsz, Herman
Bringman, Garbrant
Jacobsz, Rijkman

samenvatting

Comparante verklaart dat zij een erfscheiding heeft gedaan aan hun
kinderen Dirck Jansz en zijn zus Wobbeken van de nagelaten goederen van
hun vader Jan Kannekens, n.l. elk kind ƒ5 Rijnse g.g.; comparanten zullen
de kinderen verzorgen en onderhouden tot zij volwassen zijn en hun brood
kunnen verdienen en hen een vak laten leren, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

24-11-1495

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

373

02-12-1495

2044

2045

comparanten

Neve, Jacob
Albersz, Henrick
Campen, Gosen van
Glauwe, Symon
Mensinck, Wicher
Bolhoerne, Luyken

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Albersz ƒ20 Rijnse g.g. te betalen met
St. Michael vanwege de aankoop van rogge.
-Gosen van Campen is schuldig aan Symon Glauwe ƒ19 Rijnse g.g. te
betalen kostenvrij met Midwinter de helft en de andere helft vóór Maria
Lichtmis. Herman ter Maet belooft Gosen schadeloos te houden.
NB in de kantlijn: Symon meldt dat Gosen betaald heeft en deze zegt dat
Symon hem de twee brieven heeft teruggegeven, één van 4 mud rogge per
jaar en de andere van twee hofsteden; folio 247, dd 04-12.
-Wicher Mensinck is schuldig vanwege Lubbert Noertsche aan Luyken
Bolhoerne 4 h.p. en 15 stuivers; folio 247, dd 08-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
246v
Schikking

onroerend goed

Beide huizen
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Witte, Eernst
Sulman, Claes
Tripmaker, Reyner
Geertsz, Johan

DATUM:

26-11-1495

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Kuiper

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking
getroffen in het conflict tussen Reyner Tripmaker en Johan Geertsz over de
waterafvoer van Reyners huis en erf, dat van wijlen Grete Govers is
geweest en het huis dat Jan Geertsz gekocht heeft en nu bewoont. Er
wordt afgesproken dat Reyner Tripmaker zijn waterafvoer en goten direct
zal laten maken door er een ijzeren plaat in te laten zetten met doorlatingen
om zo zijn water te leiden. Hiermee moet de kwestie zijn opgelost uiterlijk
met St. Petrus ad Cathedram.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ham, Henrick ten

DATUM:

08-12-1495

Volmachtgever

374

Holte, Geert ten
Holte, Lubbert ten
Holte, Henrick ten
Henrixsz, Reyner
Gerrytsz, Jacob
Hoep, Rotger van der

2046

2047

2048

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Gevolmachtigde

Leiendekker

samenvatting

Comparanten verklaren mede namens hun familieleden een volmacht te
verstrekken aan hun neef Rotger van der Hoep om namens hen, in der
minne of gerechtelijk, van Jacob Claesz de erfenis en nagelaten goederen
te vorderen van hun tante Nanne ten Holte, zijn vrouw en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Henrick
Mast, Jan

samenvatting

Comparant heeft ontvangen van Jan Mast 4 pond zoals dat in het boek
stond vermeld en vrijwaart hem.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247
Borgstelling

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Warnersz, Claes
Albertsz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart er borg voor te staan dat het huis dat Claes Albertsz
gekocht heeft van Claes Symonsz, kostenvrij is en er geen tins of pacht op
rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247
Schuldbekentenis

08-12-1495

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

16-12-1495

Borg
Koper

DATUM:

375

16-12-1495

2049

2050

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentsz, Johan
Voirne, Herman
Dircksz, Henric
Visken, Gelpert
Symansz, Claes
Albertsz, Claes

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Verkoper
Koper

Kampereiland
Harderwijk

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Voirne ƒ9 Rijnse g.g. afkomstig van
een paard te betalen met Maria Lichtmis.
-Henric Dircksz is schuldig aan Gelpert Visken ƒ3 Rijnse g.g. te betalen met
Midvasten; dd 16-12.
-Claes Symonsz belooft Claes Albertsz vrij te stellen van de tins die met
Pasen betaald moet worden uit het huis dat hij van hem gekocht heeft; dd
16-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Aerentsz, Wolter
Dorbert, Mette
Brueszel, Heyne
Coenraetsz, Willem

DATUM:

22-12-1495

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Claes Alersz
Alias Heyne Tynpont

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de weduwe van Claaes Alerszƒ40 Rijnse g.g.
waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten en de andere helft
een jaar daarna, afkomstig van de koop van een rijnschip. Hij stelt het
schip met toebehoren als onderpand evenals zijn overige goederen; akte is
doorgehaald.
-Heyne Brueszel is schuldig aan Willem Coenraetsz ƒ7 Rijnse g.g.
afkomstig van stenen die hij van hem gekocht heeft, te betalen in 1496 met
Midwinter, op straffe van verdubbeling van het bedrag; folio 248, dd ?

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghysbertsz, Mathys
Jansz, Jacob
Hille

DATUM:

22-12-1495

Comparant e. zijde
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

376

Wed. Willem Jansz

2051

2052

2053

samenvatting

Er is een conflict tussen Mathys en Jacob enerzijds en de weduwe van
Wilem Jansz anderzijds over de maatschap in Bergen; er is een schikking
getroffen waarbij Mathys de helft van de schulden betaalt ongeacht de
baten die uit de maatschap komen, waarvan Jacob aan Mathys ook de helft
zal geven. De schulden bedragen ƒ200 Rijnse g.g. aan Hille en ƒ148 Rijnse
g.g. die de jufferen van het nieuwe klooster in Friesland zullen ontvangen,
vanwege de dochter van wijlen Willem Jansz.
NB in de kantlijn: Mathys meldt dat er geen andere schuldeisers van de
maatschap zijn dan Gheert van Hengelen.

bijzonderheden

Zie akte nr. 2054

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
247v
Kwijtschelding

onroerend goed

Twee huizen en erven
Kampen, Melissteeg

comparanten

Gerrytsz, Herman
Molsz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat hij door de zuster van wijlen Herman Molsz en de
drie zusters van zijn overleden vrouw kwijtgescholden is van de koop van
de twee huizen van Herman bij de openbare verkoop voor 15 h.p. per jaar,
zodat beide partijen geen aanspraken meer op elkaar hebben en de huizen
weer aan de erfgenamen toekomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
248
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leghe, Johan de
Jansz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn broer Jacob dat hij met Wyllem Heyde geen
maatschap of overeenkomst heeft, dat hij Wyllem niets schuldig is en dat
hij hem niets beloofd heeft en ook geen goederen van hem heeft
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II

FOLIO:

DATUM:

12-12-1495

Comparant
Overledene

DATUM:

Vorchten - wdn. Else
De zuster van ...

1496

Comparant
Broer

248

DATUM:

377

29-12-1495

2054

2055

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leghe, Johan de

samenvatting

Voordat comparant naar Frankrijk wilde afreizen, is hij naar de
burgemeesters Lubbert Petersz en mr Bartolt van Wilssem gegaan en heeft
gemeld dat hij geen maatschap heeft met Wyllem Heyde en dat hij hem
niets beloofd heeft en hem geen geld schuldig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
248
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gheye, Johan
Ziell, Johan
Andriesz, Gheert
Roloffsz, Otto
Gheertszoon, Lubbert

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen tussen Jacob Jansz en
Mathys Ghysbertsz enerzijds en Hille, de weduwe van Willem Jansz,
anderzijds inzake de maatschap in Bergen die Willem met de twee andere
personen gehad heeft. Er wordt afgesproken dat Hille hen de maatschap
laat met de goederen, baten en lasten, met inbegrip van het
scheepsaandeel. Jacob Jansz zal de ƒ148 Rijnse g.g. geven voor Agneta,
de natuurlijke dochter van Willem in het nieuwe klooster in Friesland, voor
haar onderhoud, maar misschien kan hij wat afdingen; Hille kan niet
aangesproken worden voor deze verplichting. Verder zal Jacob Hille met
St. Maarten 1496 ƒ100 Rijnse g.g. geven en een jaar daarna weer ƒ100
Rijnse g.g. Mochten er hierover weer problemen ontstaan, dan zullen
partijen zich weer tot de intermediairs moeten wenden.

bijzonderheden

Zie akte nr. 2050

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
248v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Lubbert
Dashorst, Tymen van
Wenemersz, Johan
Aerentsz, Herman
Claesz, Johan

Comparant

DATUM:

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

378

11-01-1496

13-01-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

Namens e. zijde
idem
Namens a. zijde
idem
idem

Vecht, Johan van de

2056

2057

2058

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Tymen van Dashorst ƒ44 g.g. te betalen met
Paulus Conversie
-Johan Wenemersz is schuldig aan Herman Aerentsz 11 courante ponden
min 2 stuiver, hiermee zijn alle voorgaande bekentenissen in het stadsboek
vervallen; dd 22-01.
-Johan Claesz is schuldig aan Johan van de Vecht ƒ26 Rijnse g.g.; dd 2601.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
248v
Dienstverband

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesell, Berent van
Lubbertsz, mr Luytgen
Paell, Henrick - jr

samenvatting

Comparant verklaart dat de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk hem
weer aangenomen hebben als organist voor een periode van drie jaar.
Mocht hij in die tijd willen veranderen, dan zal hij dat een half jaar van
tevoren mededelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
248v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voss, Hans
Hasvelt, Claes
Smit, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Hasvelt en Johan Smit samen
om namens hem, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te
innen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249
Schuldbekentenis

DATUM:

13-01-1496

Comparant
Kerkmeester
Kerkmeester

DATUM:

Organist
St. Nicolaaskerk

22-01-1496

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

379

27-01-1496

2059

2060

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Vlugge, Henric
Eversz, Johan
Martensz, Jacob
Tripmaker, Reyner
Johansz, Beernt
Hengelen, Geert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Eversz ƒ24 Rijnse koopmansgulden van
20 stuiver voor de gulden, te betalen half met St. Jan, half met St. Maarten,
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; hij stelt het
schip met toebehoren als onderpand en al zijn goederen; akte is
doorgehaald.
-Jacob Martensz is schuldig aan Reyner Tripmaker ƒ32 Rijnse g.g.; dd 2801.
-Beernt Johansz is schuldig aan Geert van Hengelen ƒ54 Rijnse g.g. min 1
oort; dd 28-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schilder, Walys
Joerysz, Mathys
Jorien, Johan
Thews, Geertruyt

samenvatting

Comparant verklaart voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk, Lysabet en
Johan Schilder, als hun moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50
Rijnse g.g. samen, die zij zullen ontvangen bij hun volwassenheid. Hij stelt
al zijn goederen als onderpand. Familie en voogden bedanken hem.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Visken, Claes
Geertsz, Leffert
Jansz, Goessen
Voorn, Henrick
Essen, Geert van
Roeveneter, Geert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

27-01-1496

Wdn. Barbara
Voogd
Voogd
Grootmoeder

DATUM:

28-01-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

380

Wesep

Vader

2061

2062

2063

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Leffert Geertsz ƒ42½ courante stuivers.
-Goessen Jansz is schuldig aan Henrick Voorn ƒ18 Rijnse g.g.; folio 249v,
dd 04-02.
-Geert van Essen is schuldig aan Geert Roeveneter ƒ5½ Rijnse g.g. te
betalen met Midwinter; folio 249v, dd 10-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Langenburch, Johan
Mette

samenvatting

Comparant, zijn echtgenote en haar zusters, erfgenamen van wijlen Elsken
Molsz, hun zuster, verklaren dat zij van Nanning van Duren en Ernst Witte
Elskens nagelaten goederen en erfenis ontvangen hebben, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring. Zij zullen hen vrijwaren waarvoor
borg staan: Roloff van der Maeschen, schroer en Johan Guede, bakker.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
249
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, boven de Venepoort

comparanten

Johansz, Claes
Hanegreve, Andries
Boister, Gerbrant

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Andries Hanegreve en Gerbrant
Boister samen om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis, huis en erf te
beheren, te verhuren of te verkopen die hij geërfd heeft van zijn zuster
Grete, die getrouwd was met Thews Johansz en daarbij al het nodige te
doen zoals priester Claes zelf gedaan zou hebben. De gevolmachtigden
zijn eveneens borg voor het onderhoud en verzorging van Thews kinderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
249v
Schuldbekentenis

28-01-1496

Comparant
Echtgenote

DATUM:

Ossenbrugge
En Katherine en Ghese

02-02-1496

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

381

03-02-1496

Vicaris te Vledder

2064

2065

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Peter
Convent Bern
Heer Johan prior

Schuldenaar
Schuldeiser
Gevolmachtigde

Land van Heusden
Van de Abt

samenvatting

Comparant is schuldig aan de abt en het convent van Bern ƒ100 Rijnse g.g.
te betalen met St. Maarten, afkomstig van de erfscheiding van de broer van
zijn vrouw, Henrick Starck, conventuaal in het klooster, dat
vertegenwoordigd wordt door prior Johan. Comparant wordt gevrijwaard
van de jaarlijkse lijfrente van Henrick en de nagelaten goederen van diens
ouders.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249v
Testament

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Geertsz, Jacob

samenvatting

Comparant is van plan naar St. Jacob in Gallicie te reizen en voor het geval
hij niet terugkeert, meldt hij wat er na zijn dood moet gebeuren: zijn
nagelaten goederen zijn voor zijn echtgenote Beliken haar leven lang; na
haar dood gaat de helft naar zijn tante Elze Rotgersz in Oosterwolde, indien
nog in leven, en de andere helft is voor de helft bestemd voor de OLV kerk
en de andere helft voor de St. Bregittenkerk. Mocht de tante niet meer in
leven zijn, dan gaat alles naar de kerken.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schoemaker, Maes
Vene, Evert van den
Coepsz, Cracht
Glasemaker, Peter
Jansz, Florisz
Alertsz, Dode

samenvatting

DATUM:

06-02-1496

Comparant

DATUM:

Harderwijk

10-02-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Femme

-Comparant is schuldig aan Evert van den Vene ƒ5 Rijnse g.g. te betalen
met Midvasten; dit wordt bevestigd door zijn echtgenote; akte is
doorgehaald.
-Cracht Coepsz en echtgenote zijn schuldig aan Peter Glasemaker 5 pond
van 28 courante butken voor het pond en nog 4 butken, afkomstig van

382

huishuur te betalen met Pinksteren; als dit betaald is, zijn hiermee alle
schulden vereffend; folio 250, dd 29-02.
-Florisz Jansz is schuldig aan Dode Alertsz ƒ90 Rijnse g.g. te betalen
hiervan alle jaren ƒ3 Rijnse g.g. met Vastenavond, totdat alles betaald is;
folio 250v, dd 29-02.

2066

2067

2068

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
249v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Wychersz, Lambert
Guedenzoen, Joh. Geertsz

samenvatting

Comparant is schuldig aan Johan Geertsz Guedenzoen een bedrag van ƒ66
Rijnse g.g. afkomstig van een rijnschip dat hij gekocht heeft; de helft
daarvan moet betaald worden met St. Maarten en de andere helft een jaar
daarna in 1497. Hij stelt het schip als onderpand evenals zijn goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Ida
Wolffsz, Wolter

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Wolter Wolffsz de 50 h.p.
van 20 Stichtse butken voor het pond, die hij voor haar in bewaring had op
last van de Raad; zij bedankt hem met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Erf in Kamperveen

comparanten

Jonge, Johan
Vene, Evert van den

DATUM:

16-02-1496

Schuldenaar
Schuldeiser

18-02-1496

Comparante
Comparant

17-02-1496

Comparant
Schuldenaar

383

Priester

2069

2070

2071

samenvatting

Comparant verklaart dat Evert van den Vene de jaarlijkse 3 h.p. heeft
afgelost gevestigd op een erf in Kamperveen, dat comparant geërfd heeft
van Aerent ten Acker; hij bedankt voor de betaling met toestemming van
zijn voogd Gosen Dircksz.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250
Aankoop

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Frederick
Vene, Henrick van den
Wesel, Herman van

samenvatting

Comparanten hebben gekocht ten behoeve van de stad 2847 pond salpeter
van Herman van Wesel, 100 voor ƒ7 Rijnse gulden en 1 oord, in totaal voor
een bedrag van ƒ206 Rijnse g.g. en 12½ stuiver. Verkoper heeft hiervan
ontvangen ƒ103 Rijnse g.g. 6 stuivers en 1 oordstuiver; de andere helft zal
betaald worden tijdens de zittingsperiode van deze Schepenen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Dirck
Wylssem, Katherijne v.

samenvatting

Comparanten zijn schuldig aan Katherijne van Wylssem 105 h.p. te betalen
met Pasen, waarmee zij tevens de 5 h.p. per jaar mogen aflossen; dat geld
zal worden ontvangen door de voogden van Katherijne die het weer
opnieuw beleggen voor haar, gevestigd op twee huizen, alles volgens
Schepenbrief.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Comparant
Comparant
Verkoper

DATUM:

384

18-02-1496

19-02-1496

Schuldenaar
Schuldeiseres

19-02-1496

En echtg. Zwaene

2072

2073

2074

comparanten

Berentsz, Tonijs
Berentsz, Griete

Comparant
Zuster

samenvatting

Comparant verklaart van zijn zuster Griete het erfdeel ontvangen te hebben
van hun beider zuster Alyt waarvoor hij haar vrijwaart en waarmee hij kan
doen wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemaker, Peter
Glasemaker, Gheert

29-02-1496

Comparant
Koper

Oom

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn oom Gheert Glasemaker hem geheel en al
betaald heeft voor het derde deel van 5½ mud rogge die zij samen uit
Oldebroek hebben volgens Rechtersbrief, in het bezit van Gart Slewert en
Gheert Glasemaker.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf de Moriaen
Kampen, Oudestraat, tussen Alyt Suere en de erven Bertolt van Wilssem

comparanten

Glasemaker, Peter
Glasemaker, Gheert

DATUM:

29-02-1496

Comparant
Koper

Oom

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan zijn oom Gheert Glasemaker
het derde deel van zijn huis in de Oudestraat, strekkend tot aan de Nieuwe
Muur, m.u.v. 15 pond erftins die op het huis gevestigd is en ook nog 10
pond voor Henrick Paell de Jonge.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

385

04-03-1496

comparanten

2075

2076

Lamberts, Alyt
Alyt
Eckelboem, Henrick ten
Joncker, Willem

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

i.d. Hagen
Echtg. Reyner Warmbolt
En echtg. Vrouken

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Reyner Warmbolt ƒ25 Rijnse
koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, op voorwaarde dat zij dit
betaalt of vestenis doet uit haar huis met 20 penningen tegen 1 penning,
zodat alle betaald is als de man van Alyt, Lambert Willemsz, weer thuis
komt.
-Henrick ten Eckelboem is schuldig aan Willem Jonker en echtgenote ƒ11
Rijnse g.g. te betalen met Pinksteren, afkomstig van rogge; dd 04-03.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Quanter, Lubbert
Tripmaker, Geert
Lubbertsz, Rembolt
Juncker, Willem
Tytkensz, Jacob
Wynters, Jan

DATUM:

04-03-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Rijnschipper

Priester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Tripmaker ƒ8 gouden Davidsgulden te
betalen met St. Jacob.
-Rembolt Lubbertsz is schuldig aan Willem Juncker ƒ10 g.g. afkomstig van
een last teer te betalen met Midwinter; dd 04-03.
-Jacob Tytkensz is schuldig aan Jan Wynters 2½ lichte ponden te betalen
met Pinksteren; folio 251, dd 04-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
250v
Verklaring

onroerend goed

Twee huizen

comparanten

Jansz, Dirck
Wylssem, Cleys van

samenvatting

Comparanten verklaren dat Cleys van Wylssem levenslang mag blijven
wonen in het huis met plaats, naast jfr Glorie van Wilssem voor een bedrag
van 10 h.p. per jaar, die afgetrokken worden van de 30 h.p. die haar nicht
Katherijne jaarlijks ontvangt uit de twee huizen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparant
Bewoonster

386

04-03-1496

Schipper - en Zwaene

2077

2078

2079

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulre, Seygher
Baers, Isbrant
Breda, Peter van
Petersz, Johan
Johansz, Claes
Olst, Dirck van

DATUM:

ongedateerd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Uit Trier
Kremer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Isbrant Baers vanwege Claes van Asperen uit
Dordrecht ƒ12 Rijnse g.g. min 1 oord.
-Peter van Breda is schuldig aan Johan Petersz ƒ36½ Rijnse g.g. te betalen
volgens handschrift dat hij ontvangen heeft; dd 22-03.
-Claes Johansz is schuldig aan Dirck van Olst ƒ7 Rijnse g.g.; dd 22-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hilbrantsz, Gerbrich
Henrichsz, Andries
Appelen, Geert van

samenvatting

Comparante verklaart beloofd te hebben aan Geert van Appelen hem
schadeloos te houden voor de 6 courante ponden van 10 stuiver het pond
die hij haar betaald heeft vanwege haar man Hillbrant, afkomstig van een
bedevaart naar St. Jacob die Hillbrant gemaakt heeft; hiermee is de
bekentenis in het stadsboek vervallen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambersz, Tyman
Lambersz, Claes

DATUM:

22-03-1496

Comparante
Momber
Tussenpersoon

DATUM:

22-03-1496

Schuldenaar
Schuldeiser

387

Linnenweefster

Broer

Volckersz, Albert
Barbier, Ghysbert
Fulsz, Herman
Johansdochter, Ghyle

2080

2081

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

samenvatting

-Comparant is schuldig aan zijn broer Claes ƒ30 Rijnse g.g.
-Albert Volckersz is schuldig aan Ghysbert Barbier ƒ22 Davidsgulden te
betalen met Midwinter; dd 22-03.
-Herman Fulsz is schuldig aan Ghyle Johansdochter ƒ14 Rijnse g.g. te
betalen daar van ƒ10 met St. Michael en de rest met Pasen daarna; NB in
de kantlijn: ƒ10 betaald; folio 252, dd 13-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251
Transport van rechten

onroerend goed

Hulk

comparanten

Wyngensz, Wolker
Andriesz, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gheert Andriesz een hulk met
toebehoren zoals deze van zee komt, met een nieuwe fok en verbreed zeil
voor een bedrag van ƒ690 Rijnse g.g., dat hij in dank ontvangen heeft. Hij
belooft Gheert en diens reders het schip te vrijwaren en mochten er
onvolkomenheden zijn, dan is hij daarvoor aansprakelijk. Hij stelt als
onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thye, Johan van - jr
Wolffsz, Wolter

samenvatting

Comparant beloofd dat Wolter Woltersz de 25 h.p. mag aflossen die wijlen
zijn vader, Albert van Thye, de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk
schuldig was, met 20 tegen 1 penning, volgens bestaand document; dit is
besloten door Willem Morre en mr Luytgen Lubbertsz als voogden over de
kinderen, Johans broers en zusters. De kerkmeesters mr Luytgen en
Henrick Paell de Jonge zijn het hiermee eens.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-03-1496

Comparant
Koper

251v

DATUM:

388

Stavoren

31-03-1496

Comparant
Schuldenaar

2082

2083

2084

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251v
Transport van rechten

DATUM:

onroerend goed

Drie weilanden in Elskenbroek

comparanten

Thye, Johan van - jr
Morre, Wyllem
Lubbertsz, mr Luytgen

31-03-1496

Comparant
Voogd
Voogd

Broers/zusters Johan
idem

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij verkocht hebben aan Henrick van den Vene
en diens vrouw Grete drie stukken weiland in Elskenbroek; zij bedanken
hen voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bunskensz, Lubbe
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verklaart dat hun kleinzoon Johan van Olst alle huisraad en
gereedschappen mag hebben en behouden die zij in zijn huis geplaatst
hebben, naast Igerman Henricksz; hun zoon Tyman Johansz zal daar geen
aanspraak op kunnen maken. Dit wordt bevestigd door Dirck Kloecke en
Herman Henricksz, de mombers.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeters, Ghese
Henricksz, Alyt

251v

DATUM:

09-04-1496

Comparant
Kleinzoon

DATUM:

09-04-1496

Comparante
Comparante a. zijde

En dochter Heyman

samenvatting

Comparante verklaart dat zij niets meer te maken heeft met Alyt Henricksz
en dochter Heyman i.v.m. stompen en slaan; zij vergeeft haar echter en
hoopt geen ruzie meer met haar te hebben; dit wordt bevestigd door Alyt.

bijzonderheden

Geen

389

2085

2086

2087

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
251v
Vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hegghen, Herman vd
Daele, Hille ten
Yde

DATUM:

10-04-1496

Comparant
Comparante a.zijde
Comparante a. zijde

Keulen
Echtg. Roeryck Stachouwer

samenvatting

Comparant heeft Hille ten Daele een handschrift gegeven waarin hij haar en
Yde vrijwaart van alle aanspraken die hij en zijn vrouw Engele op hen
hadden vanwege de goederen waarvan een deel verkocht was en belooft,
in aanwezigheid van de burgemeesters, zich aan de afspraken te houden.
Comparant wil dat deze bekentenis in het stadsboek wordt geregistreerd:
dd heden verklaar ik, burger van Keulen, dat ik met Yde Roeryck en Hille
Lambertsz heb afgesproken dat de goederen die zij van mij ontvangen
hebben, door hen zijn geretourneerd, zodat ik geen aanspraken meer op
hen heb.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Campen, Jan van
Seynensz, Clais
Roethoeft, Hen. Geertsz
Brasser, Henrick

DATUM:

13-04-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Vollenhove

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Clais Seynensz vanwege de koop van een
rijnschip ƒ68 Rijnse koopmansgulden te betalen in twee termijnen, met
Midwinter en een jaar daarna, uiterlijk met Vastenavond; hij stelt als
onderpand het schip met toebehoren zolang het geld niet is betaald; NB in
e
de kantlijn: 1 termijn betaald.
-Henrick Geertsz Roethoeft is schuldig aan Henrick Brasser ƒ26 vanwege
een rijnschip, te betalen in mei ƒ9 en de rest met Pasen; verkoper vrijwaart
het schip. NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ8 g.g. en 1 oord dd 02-04-1497.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252
Vrijwaring

onroerend goed

Huis en erf opt Ryth

DATUM:

390

13-04-1496

comparanten

2088

2089

2090

Wybbe
Bloeme, Johan
Gheertsz, Johan
Rotgersz, Herman

Comparante
Koper
Momber
Momber

Wed. Lubbert Oltbuetersz
En echtg. Alyt
Timmerman

samenvatting

Comparante belooft Johan Bloeme en diens echtgenote te vrijwaren voor
het huis dat zij van haar gekocht hebben volgens Schepenbrief en dit
wordt bevestigd door de mombers. Kopers melden dat zij binnen acht jaar
de 2 pond zullen aflossen van het tinsrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heymensz, Jacob
Sybrantsz, Ave

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Ave Sybrantsz als onderpand heeft gegeven
een brief van ƒ5 Rijnse g.g. waarmee zij hem kan manen. Hij zal een jaar
van tevoren melden dat hij wil aflossen met ƒ100 Rijnse g.g. en volle pacht.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruythusen, Goeder v.
Ockynga, Peter

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben ƒ20 Rijnse g.g. van Peter
Ockynga, die Albert Mulart in Parijs weer zal doorgeven aan Lolle, de zoon
van Peter. Mocht Albert in gebreke blijven, dan zal comparant Lolle
compenseren.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252v
Transactie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lent, Johan van

DATUM:

13-04-1496

Comparant
Schuldeiseres

13-04-1496

Comparant
Comparant a. zijde

) van Albert Mulart in Parijs

DATUM:

ongedateerd

Comparant

391

1

Dienaar en beheerder )

Geertsz, Lubbert
Zyl, Jan

2091

2092

2093

Koper
Koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbert Geertsz en Jan Zyl
vier stuks wijn en 1 last turf, die nu in de wijnkelder liggen; hij bedankt
voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252v
Dankbetuiging

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Holtzende, Johan van
Holtzende, Derick van

samenvatting

Comparanten verklaren dat Henrick van den Vene tot dan toe hun momber
en beheerder van hun goederen is geweest en dat hij nu rekenschap aflegt
bij Erenst Witte en mr Luyken Lubbertsz. Zij bedanken hem voor het
beheer van hun vaders nagelaten goederen die zij nu ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Hoorn

comparanten

Tymmerman, Sybrant
Elbertsz, Heert

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Comparant

Broers

ongedateerd

Comparant
Koper

Hoorn

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Heert Elbertsz het geld van
het huis dat hij hem verkocht heeft en bedankt voor de betaling, m.u.v. ƒ1
koopmansgulden per jaar die comparant met Midwinter nog moet
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

392

09-05-1496

2094

2095

comparanten

Berentsz, Sybrant
Verwer, Wychman

Comparant
Comparant

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Wychman Verwer al het
geld dat hij van comparant in bewaring had; hij bedankt hem met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
252v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stachhouwer, Rorick
Topken, Werner
Reynkensz, Jan

DATUM:

Groningen

14-05-1496

Borg
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

En echtgenote - Sneek

samenvatting

Comparant staat er borg voor dat Werner Topken met Jan Reynkensz en
diens echtgenote hier voor de Raad, gedaan zal krijgen dat de Raad een
uitspraak doet waarmee zij zonder verdere rechtsvorderingen tevreden
zullen zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
252v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Sulman, Claes
Jansz, Claes
Olyslaeger, fra Hermen
Vysken, Claes
Noertsz, Lubbert

DATUM:

14-05-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schoenmaker
Kremer
Sybculo

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Sulman ƒ6 Rijnse g.g. te betalen met St.
Maarten, waarvoor hij als onderpand stelt zijn twee koeien totdat het geld
betaald is; akte is doorgehaald.
-Claes Jansz is schuldig aan broeder Hermen Olyslaeger vanwege het
klooster ƒ6½ Rijnse g.g., 1 oord en 11½ butken; folio 253, dd 13-06.
-Claes Vysken is schuldig aan Lubbert Noertsz ƒ17 Rijnse g.g. afkomstig
van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen hiervan ƒ7
Rijnse g.g. binnen veertien dagen na St. Jacob, ƒ5 Rijnse g.g. met St.
Maarten en ƒ5 in mei daarna, waarvoor het schip onderpand is; folio 253v,
dd 21-06.

bijzonderheden

Geen

393

2096

2097

2098

RAK 76
onderwerp

FOLIO:
253
Verklaring

DATUM:

23-05-1496

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kromme, Johan
Lubertsz, Merten

samenvatting

Comparant verklaart dat hij eertijds aan iemand uit Leiden een bedrag had
meegegeven om te investeren en dat het hem afhandig is gemaakt, dat hij
niet zeker weet wie dat gedaan heeft; hij geeft Merten Lubertsz niet de
schuld, rekent het hem niet aan en zal niets van hem eisen.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Idze - priester
Petersz, Gherloff
Wou, mr Geert van

samenvatting

Comparanten zijn qq. schuldig aan mr Geert van Wou ƒ42 Rijnse g.g. te
betalen met St. Michael in Kampen, waarvoor zij hem als onderpand stellen
diverse stukken zilverwerk om eventueel zijn geld te kunnen verhalen.
NB in de kantlijn: Gherloff Petersz heeft hierop betaald ƒ14 enkele gulden.

bijzonderheden

1

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Holtzende, Derick van
Wytte, Ernst
Vene, Henrick van den

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Ernst Wytte en Henrick van den
Vene om namens hem zijn goederen, zoals vermeld in een brief die hij hen
zal sturen, zo goed mogelijk te verkopen evenals de huisraad.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant a. zijde

DATUM:

31-05-1496

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Vicaris 1)
1
Kerkvoogd )
Klokkengieter

) Kemsweert bij Harlingen

253

DATUM:

394

06-06-1496

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

2099

2100

2101

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alyt
Elsen, Wynken van

samenvatting

Comparante verklaart dat Wynken van Elsen zijn voogdij tot volle
tevredenheid heeft verricht, waarvoor zij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253
Borgstelling

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Schere, Gheert van der
Jacobsz, Ghese
Geertsz, Leffer

samenvatting

Comparanten staan borg voor Leffer Geertsz, zodat deze niet meer geld
kwijt is dan de ƒ20 Rijnse gulden voor de koop van een rijnschip, welk
bedrag Leffer aan comparanten heeft overgedragen t.b.v. Trude Pottersz in
Groningen, zoals vermeld staat in het stadsboek van Kampen en dat nu
doorgehaald kan worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Rijnschip

comparanten

Gheertsz, Claes
Jacobsz, Henrick
Gherbrantsz, Johan
Heyle

samenvatting

06-06-1496

Comparante
Voogd

DATUM:

Kerstken Backersdr

13-06-1496

Comparant
Comparante
Begunstigde

DATUM:

23-06-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Rijnschipper
Rijnschipper
Wed. Rode Heyne

-Comparant is schuldig aan Henrick Jacobsz ƒ60 Rijnse g.g. afkomstig van
een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen daarvan de helft met
St. Jan 1497 en de andere helft in 1498, waarvoor het schip en al zijn
goederen onderpand zijn.
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-Johan Gherbrantsz is schuldig aan de weduwe van Rode Heyne ƒ10½
Rijnse g.g. te betalen met Midzomer, afkomstig van een rijnschip dat hij
haar ook als onderpand stelt; folio 254, dd 21-07.

2102

2103

2104

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253v
Betalingsbelofte

onroerend goed

Herynxland

comparanten

Vierholt, Andries

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de helft zal betalen van het Herynxland dat Jan
Aerntsz in pacht heeft, gedurende de looptijd, zoals de andere borgen
staan voor de andere helft.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gheye, Roerick
Agnietenklooster

DATUM:

23-06-1496

Comparant

DATUM:

14-07-1496

Schuldenaar
Schuldeiser

Bagijnen Zaltbommel

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de bagijnen van het Agnietenklooster 16 h.p. te
betalen binnen vier jaar met 4 h.p. per jaar m.i.v. Pasen 1497; het geld zal
worden ontvangen door Otto Gerretsz , die door hen gemachtigd is.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
253v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wezel, Jacob van
Wezel, Gheert van
Bozel, Jan

samenvatting

DATUM:

Comparant
Comparant
Compagnon

14-07-1496

Broers
Herman van Wezel †

Comparanten verklaren dat Jan Bozel, gewezen zakenpartner van Herman
van Wezel, tevreden is met de schikking die getroffen is tussen de
erfgenamen van Herman van Wezel en Griete then Acker, getuige zijn eigen

396

brief die Evert then Acker, haar vader, ontvangen heeft; dat betekent dat
niemand ook maar enige aanspraak kan maken op Griete en zij niet op de
andere personen. De schikking, geschreven door mr Henrick Claesz, blijft
van kracht.

2105

2106

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
254
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voorne Plonys, Jan
Evertsz, Henrick
Wolter, Lange
Wilssem, Jan van
Salsborch, mr Henrick
Isselmuden, Ernst van

DATUM:

21-07-1496

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Zwolle

Priester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Evertsz 11½ h.p. te betalen met St.
Michael, maar Jan van Delden moet gerechtelijk verklaren of dit bedrag
klopt en dat zullen beide partijen accepteren.
NB in de kantlijn: het bedrag klopt.
-Lange Wolter heeft het geld ontvangen dat Jan van Wilssem hem schuldig
was, zoals in het stadsboek stond genoteerd; dd 21-07.
-mr Henrick Salsborch is schuldig aan Ernst van Isselmuden ƒ12 van 24
stuiver Brabants voor de gulden, die hij belooft te betalen .... (ontbreekt);
folio 254v, dd 19-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
254
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Gherlach
Tette

samenvatting

Comparant verklaart dat wijlen zijn schoonmoeder niemand iets schuldig
is, dat men geen aanspraken op haar of haar erfgenamen kan hebben en er
niets meer in het stadsboek geregistreerd staat.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-07-1496

Comparant
Schoonmoeder
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2107

2108

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
254
Transport van rechten

DATUM:

21-07-1496

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lambertsz, Johan
Karckhoff, Dirck
Wulffsz, Alheyt

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij de nagelaten goederen die zij van hun
moeder zullen ontvangen, roerende zowel als onroerende, zullen
overdragen aan het St. Geertruyden Gasthuis in Kampen.
NB in de kantlijn: acte dd 2 juni anno 1505.

bijzonderheden

Geen

RAK 76-II
onderwerp

FOLIO:
254
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rademaker, Gert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een zelfde verklaring maakt als zijn echtgenote
en zijn goederen aan het St. Geertruyden Gasthuis in Kampen nalaat, op
voorwaarde dat zij levenslang geen pacht betalen voor hun erf.
NB in de kantlijn: datum als boven.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Moeder

DATUM:

21-07-1496

Comparant

a.m.alink©juni 2016
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Echtg. Alheyt Wulffsz

