1

2

3

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 1
Schuldbekentenis

DATUM: 30-06-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Volkers, Anna Christina
Meij, Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van Jan Meij een
bedrag van ƒ50 voor een stuk linnen dat zij samen met Catharina Faber wed.
Huigher heeft geredet (bewerkt) op last van Schepenen en Raden van deze
stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 1
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Burg, Abram ter
Derks, Maria
Luilofs, Wijnanda

Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Croese
De echtgenote van ..

DATUM: 03-07-1738

Schuldenaar
Schuldenares
schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Joannes Greven

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wijnanda Luilofs een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 26-09-1755 meldt burgemeester A. S. Greven kapitaal
en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 1v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maurick, dr Anthonij Cornelis
Stoom, Egbert
Marle, Berend van

DATUM: 29-12-1738

Borg
Borg
Begunstigde

commies

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld, ieder voor een bedrag
van ƒ2000, voor Berend van Marle als commies van ’s lands magazijnen te
Kampen als garantie voor de correcte uitoefening van deze functie.

bijzonderheden

Geen

1

4

5

6

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 1v
Kinderbewijs

DATUM: 15-01-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulenbeek, Aeltien
Eckelboom, Harmen
Bouwman, Daniel

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Henrik
Peffer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g.
samen; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wed. Gerrit Peffer
Voogd
Voogd

Moeder

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 2
Borgstelling

DATUM: 20-01-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maurick, dr Anthonij Cornelis
Storm, Egbert

samenvatting

Op verzoek van Schepenen en Raden van de stad, hebben comparanten zich
borg gesteld, ieder voor een bedrag van ƒ2000, voor de administratie van
Berend van Marle, commies van ’s lands magazijnen te Kampen. Dit alles
wordt bekrachtigd door het stadszegel.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1744 wordt de akte vernieuwd, waarbij dr Maurick
wordt vervangen door de gemeensman Gerrit van de Weteringe; op 19-121750 vernieuwing van de akte, Gerrit van de Weteringe wordt vervangen door
de gemeensman Jan van Wijhe; op 04-12-1756 vernieuwing van de akte,
Egbert Storm wordt vervangen door Helmig van Marle.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 3
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijks, Aeltien
Ommeren, Albert van
Manvis, Pieter

samenvatting

Comparanten verklaart voor haar minderjarige dochter Bernardina als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g.; zij belooft te doen
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Borg
Borg

DATUM: 22-01-1739

Wed. van Lambert van Ommeren
Voogd
Voogd

2

Moeder

7

8

9

10

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 3
Kinderbewijs

DATUM: 12-02-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berghuis, Annetje
Berghuis, Dirk
Lange, Cornelis de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Tobias Wensing als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g.; zij belooft te doen
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 3
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lieferink, Anna
Winkelman, Henrik
Netman, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsie en Janna als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 3v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijnsang, Ariaen
Schaesbergen, Jan
Lambertink, Meier

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g.; hij belooft te doen
wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 3v

Wed. van Augustinus Wensing
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 28-02-1739

Wed. van Jonathan Beerthuis
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 21-04-1739

Wdn. van Christina Wijnsang
Voogd
Voogd

DATUM: 04-05-1739

3

Vader

11

12

13

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steendijk, Adrianus
Noor, Jan Diederik
Kok, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Adriana als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 c.g.; hij belooft te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 3v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v .t.

comparanten

Marshover, Aaltjen
Uenen, Harmen van
IJdenburg, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobus, Kaatjen en
Matthijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g.
ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 4
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klinge, Anthonij
Berchuis, Derk
Bijsterbos, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart de borgtocht van Derk Berchuis en Gerrit Bijsterbos op
te heffen, omdat het proces tussen Lambert Henrik van Tongeren en Lambert
van Loo en echtgenote Petronella van Tongeren tegen A. Klinge en
echtgenote in der minne is geschikt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 4

Wdn. van Jannegien Henrik Tros
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-09-1739

Wed. van Matthijs Konie
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 29-10-1739

Comparant
Borg
Borg

DATUM: 19-01-1740

4

14

15

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Anthonij
Mulder, Bernardus
Hillebrink, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pietronella en Lambert
Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 c.g.
ieder; hij belooft te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 4
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Boven Hofstraat

comparanten

Sloet, Agnes Aleida
Muntz, C.
Sloet, majoor

Wdn. van Marta Janna Smits
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-06-1740

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Secretaris
Broer

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar broer majoor Sloet een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
twee huizen

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 4v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunis, Aaltje
Brand, Derk
Duffelen, Henrik van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sijtjen, Trijntjen en
Susanna als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g.
ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 08-09-1740

Wed. van Jan Palte
Voogd
Voogd

5

Moeder

16

17

18

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 5
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Burg, Abram ter
Derks, Maria
Luilofs, Winanda

DATUM: 03-09-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Joannes Greven

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Winanda Luilofs een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. schuldeiseres.
NB. In de kantlijn: op 26-09-1755 meldt burgemeester A. S. Greven van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 5v
Kinderbewijs

onroerend goed

De Ossenkamp, het Hambroek, het Duive Berents land, een katerplaats samen
met Jan Freriks Schierholt

comparanten

Claassen, Aeltien
Henriks, Helmig
Jans, Claas

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien, Berent en
Rutger als vaders erfdeel te hebben gereserveerd aandelen in diverse vaste
goederen, een best paard of koe uit de stal of ieder 50 daalder, verder de
lijfstoebehoren e.d. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is te
doen, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 15-01-1755 heeft Jannechien Jansen Dijck met
echtgenoot Henrick Jans de voogden bedankt.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 5v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Woonhuis met huis ernaast
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Slussels, Anna Catharina
Muntz, C.
Romund, Mattheus

samenvatting

Comparante verklaart, bij afwezigheid van haar echtgenoot, schuldig te zijn
aan Mattheus Romund een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt zij haar woonhuis met naastgelegen pand.

DATUM: 28-11-1740

Wed. van Jan Gerritsen Dijk
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 06-02-1741

6

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Echtgenote N. Vogel
Secretaris

19

20

21

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 6
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoedekerk, Anna
Remmelink, Henrik
Katen, Abram ten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelia als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.; zij belooft te doen wat
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 6
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, tussen Muller en het achterhuis van Last

comparanten

Antwerpen, Anna van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien en Antonia
van Mastrigt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40
c.g. ieder, waarvoor haar huis onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede
moeder verplicht is.

bijzonderheden

NB. Voogden niet vermeld; familienaam overledene moet zijn: van Mastrigt.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 6v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Akkerman, Anna Elisabeth
Manvis, Dirk
Brink, Andries van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Klaessien als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en een bed met
toebehoren. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

DATUM: 09-03-1741

Wed. van Lambert van den Berg
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-03-1741

Wed. van Henrik van Antwerpen

Moeder

DATUM: 21-03-1741

7

Wed. Derk Manvis
Voogd
Voogd

Moeder

22

23

24

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 6v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assink, Aaltje
Assink, Maria Beatrix
Muntz, C.
Nest, Laurens

samenvatting

Comparanten, moeien van moederszijde van overledene, verklaren een
bedrag van ƒ200 c.g. samen ontvangen te hebben als hun erfportie en af te
zien van verdere aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lenthe, Albert van
Velthuis, Rutger
Veesen, Gerrit van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes en Geertruid als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. elk; hij
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Antoni
Bavink, Jan
Parijs, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Henrik als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 samen; hij belooft
te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM: 29-06-1741

Erfgename
Erfgename
Momber
Overledene

Wed. Weijermaas – A’dam
Wed. T. Keppel – Den Haag
Secretaris

DATUM: 31-08-1741

Wdn. van Geertruid Velthuis
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-10-1741

Wdn. van Anna Kalkoven
Voogd
Voogd

8

Vader

25

26

27

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broek, Arnoldus ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een
goede vader verplicht is.

bijzonderheden

Namen van overledene en van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baltes, Anna

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Elisabeth en Jacobus als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1 en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt.

bijzonderheden

Namen van overledene en van de voogden niet vermeld.

DATUM: 05-12-1741

Weduwnaar

Vader

DATUM: 05-12-1741

Weduwe

Moeder

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7v
Kinderbewijs

DATUM: 22-03-1742

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aaltje
Steeg, Harmen Cornelissen v.d.
Floijt, Harmen van der

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruid als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

9

Wed. van Jan Coster
Voogd
Voogd

Moeder

28

29

30

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 7v
Schuldbekentenis

DATUM: 18-04-1742

onroerend goed

Erf Ceulvoet
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Hekeren, Anna Geertruid van
Roldanus, Jacob
Sluis, Aleida van der

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Douairière H. M. Schaap
Wed. J. Tollius

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag
van ƒ2500 c.g. tegen 3¼ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij
haar aandeel in een erf.
NB. In de kantlijn: op 18-04-1752 melden de erfgenamen van schuldeiseres,
genaamd Munz, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 8v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen Gerrits en de wed. van den Hoff

comparanten

Harms, Albert
Gerrits, Geertjen
Pastoors, Hester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hester Pastoors een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 28-02-1758(?) meldt Gerrit Pastoor van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 9
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Becks, Aaltje
Becks, Daniel
Scholte, Jan
Knol, Gerrit Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Jan als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1600 c.g. en de
lijfstoebehoren en sieraden. Zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 16-05-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 24-05-1742

Wed. van Jan Croese
Voogd
Voogd
Voogd

10

Moeder

31

32

33

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 9
Kinderbewijs

DATUM: 21-02-1743

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bijsterbos, Anthonij
Mol, Harmen
Brummel, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aart en Willem als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g. samen; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 9v
Schuldbekentenis

onroerend goed

huisje
Kampen, hoek van de Melkpoort

comparanten

Meijerinks, Agniete
Eekhout, R.
Oostenrijk, J, van
Croese, J.

Wdn. van Trijntjen Kaspars
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-05-1743

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Roededrager
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Frerik Croese en Christina Volkers, een bedrag van ƒ45 c.g. tegen 2 procent
per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuisje.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 10
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vestrink, dr Abraham
Vestrink, Elisabeth Magteld

DATUM: 27-07-1743

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Wed. R. Ketel

samenvatting

Namens zijn zuster, verklaart comparant de inventaris van de goederen door
haar echtgenoot nagelaten, in vruchtgebruik te bezitten, geheel volgens het
testament.
NB. In de kantlijn: op dezelfde datum verklaart Hendrik Werners als vader van
een der erfgenamen dat ook hij recht heeft op deze inventaris.

bijzonderheden

Geen

11

34

35

36

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 10
Schuldbekentenis

DATUM: 10-08-1743

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Broekhuizen, Albert van
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ140 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn
woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 11
Vrijwillig beslag

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Houten, Adrianus van
Migchorius, Hendrik

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 20-01-1744

Schuldenaar
Schuldeiser

De voogden over ..

samenvatting

Ter voorkoming van onkosten, verklaart comparant vrijwillig beslag te laten
leggen op zijn goederen door de voogden over Hendrik Migchorius ter
voldoening van een schuld van ƒ100 als kinderbewijs onder zijn beheer.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 11
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat t.o. de Breedesteeg
2. huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bewoond bij de Rommelpot
3. huis, erf en where
Kampen, Buiten Hofstraat, t.o. de Plantage, bij de Schapensteeg

comparanten

Grafhorst, Assuerus van
Credier, Albert
Lensink, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Gerhardus als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. ieder,
waarvoor zijn woonhuis en enkele andere huizen onderpand zijn. Hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 03-04-1744

12

Wdn. van Beertjen Credier
Voogd
Voogd

Vader

37

38

39

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

DATUM: 15-08-1744

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Anna Jansen
Vos, Jan Gerritsen
Velthuis, Jan Gerritsen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltje, Truide, Jan,
Aart, Geertruid en Steven als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ1000 c.g. samen, het zilver of een bedrag van ƒ5-7. Zij belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 11v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Arentien
Bruijns, Gerrit
Bartelts, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Jan Bartelts
van Dijk als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g.
samen. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 11v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Post, Aart Henriksen
Louws, Aart
Stevens, Louwe

samenvatting

Comparant, zoon van Henrik Arensen Post en Aaltjen Willemse Backer,
verklaart zijn gewezen voogden te danken voor hun zorg en administratie.
NB. In de kantlijn: deze dankbetuiging is geregistreerd omdat het
kinderbewijs en de momberstelling onvindbaar zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. Swier Jansen van de Weerdt
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-11-1744

Wed. van Barteld Jans
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-02-1745

Comparant
Voogd
Voogd

13

40

41

42

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

DATUM: 27-09-1745

onroerend goed

Huis, hof en land
Brunnepe

comparanten

Rutgers, Annegien
Bos, Pieter
Captain, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gretien en Willemina
Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g.,
waarvoor haar huis onderpand is, de lijfstoebehoren en zilveren / gouden
sieraden. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 16-05-1766 melden de kinderen, nu volwassen, hun
voogden te danken voor de voogij.

bijzonderheden

Details over de sieraden in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 12
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijk, Aalt ten

samenvatting

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

bijzonderheden

Namen voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 12v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erve Ceulvoet
Kampen

comparanten

Hekeren, Anna Geertruid van
Roldanus, dr P. J.
Bundes, Jan
Dunk, Geertruid

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ600
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar aandeel in
het erf Ceulvoet, waar nog een verplichting op rust t.b.v. Aleida van der Sluis.
NB. In de kantlijn: op 18-05-1753 meldt de gemeensman Jan Bundes van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wed. van Jan Claassen van der Veen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-02-1746

Wdn. van Jennegien Hermz

Vader

DATUM: 31-03-1746

14

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Douairière H. M. Schaep
Schout IJsselmuiden
Echtpaar

43

44

45

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 12v
Kinderbewijs

DATUM: 14-04-1746

onroerend goed

Landerijen
Oldebroek

comparanten

Aalst, Aaltjen
Hendrix, Thomas
Dijk, Albert van
Willems, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietjen, Geertjen,
Henderina en Roelof Hendrix als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ400 c.g. samen en een aandeel in enkele landerijen te Oldebroek,
toebehorend aan haar ooms Reier, Evert en Dries Cornelis. Zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 13
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claassen, Adolph
Claassen, Cornelis
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hillichjen en Grietjen
Adolphs als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200
c.g. ieder, de lijfstoebehoren, een bijbel met beslag en ƒ10 van verkochte
goederen. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Uivoerige lijst van kledingstukken in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 13v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frankendal, Anna Judith
Burg, Claas van den
Kuper, Willem Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sara, Lucretia,

Wed. van Hendrik Roelofs
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 18-05-1746

Wdn. van Aaltjen Peters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-09-1746

15

Wed. van Matthijs Vrijdag
Voogd
Voogd

Moeder

Johanna, Frans en Matthijs Vrijdag als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ50 c.g. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

46

47

48

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 14
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, westzijde, tussen Lankhorst en de weduwe Kloeke

comparanten

Snitters, Anna
Zegen, C. J. van
Huistee, Jacob ter

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob ter Huistee een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis
waar nog een verplichting op rust t.b.v. de oud-burgemeester J. B.
Steenbergen.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1749 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 14v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Antonia

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 14v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Moesbergen en Raets

comparanten

Lubberts, Aeltien
Kruijd, Laurens
Weteringe, Willem van de

DATUM: 23-02-1748

Wed. van Henrick Paalman
Momber
Schuldeiser

Moeder
Roededrager

DATUM: 21-04-1749

Wed. van Dirk de Ronge

Moeder

DATUM: 17-07-1749

16

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Henrik Kruijd
Zoon

49

50

51

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem van de Weteringe een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij
haar huis.
NB. In de kantlijn: op 05-10-1782 meldt G. van de Wetering van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 15
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spans, Anna Geertruid
Wijck, Jannes van
Hulsman, Jan Derk

samenvatting

Comparant verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik en Maria als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot ieder; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 15
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tebbetman, Albertus
Canneman, Jan
Bruin, Frerik de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sevina en Joost als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ400; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 15v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spans, Anna Geertruid
Witte, Gerrit de

DATUM: 28-08-1749

Wed. van Mathijs Schenteler
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 29-09-1749

Wdn. van Antonetta Steilinx
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-10-1749

Wed. Willem Kroller
Voogd

17

Moeder

Kelder, Jurrien

52

53

54

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 c.g. en een bed met toebehoren;
zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn geweest.

bijzonderheden

Naam comparante fout, zie akte 49.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 15v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebakker, Albert
Pannebakker, Lambert
Peffer, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willempjen en Hermina
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 elk; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 15v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Aaltje
Raugelbak, Nicolaas
Stoop, Christiaan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Judith, Arend
en Roelofjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1-10
ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 16
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harms, Asjen
Asjes, Jacob

DATUM: 29-04-1750

Wdn. van Dina van Tessel
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-10-1750

Wed. van Jan Henrik Haselhorst
Voogd
Voogd

DATUM: 17-02-1751

Erfgenaam
Overledene

18

Kostkoper

Moeder

Oordth, Berend van den

55

56

57

Borg

samenvatting

Comparant verklaart Berend van den Oordth gevraagd te hebben borg te
zijn voor de eventuele aanspraken en / of schulden betreffende zijn erfportie
gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 16
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, aan de Kalverhekkenbrug

comparanten

Janz, Aaltje
Hubert, H. E.
Sluis, Teunis van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Teunis van der Sluis een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 16v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Aaltje
Nieuwenhuis, Harmen
Dieren, Albert Jansen van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Christiaan en
Andries Snijder als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ3 ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 16v
Verklaring van afstand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Abrahams, Alexander
Meijer, Bloem

DATUM: 10-04-1751

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. van Jan van Ee
Secretaris

DATUM: 26-04-1751

Wed. van Christiaan Snijder
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: geen

Schuldenaar
Schuldenares

19

Echtpaar

Cohen, Levin Calman

58

59

60

Begunstigde

Schoonzoon

samenvatting

Comparanten verklaren aan hun schoonzoon Levin Calman Cohen te hebben
verkocht hun inboedel en goederen, de huur van het huis met toestemming
van de eigenaar Bijsterbos en de gehele nering die zij hebben uitgeoefend
op voorwaarde dat begunstigde alle accijnzen van het bestiaal betaalt en aan
comparanten een bedrag van ƒ44 c.g. uitkeert.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 17
Kinderbewijs

DATUM: 27-03-1752

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Berends, Annigjen
Dalen, Gerrit van
Dijk, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Barteld ter Smitten als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., de
lijfstoebehoren en sieraden, waarvoor het huis van haar bruidegom Gerrit
Rubering als onderpand dient (zie akte onder letter G). zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-05-1766 heeft Barteld ten Smitten zijn voogden
bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 17v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Lankhorst en Ruger

comparanten

Berghuis, Antoni
Lankhorst, Aletta
Vestrinck, Abraham

Wed. van Henrik ten Smitten
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 13-04-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Vestrinck een bedrag
van ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 18

DATUM: 17-04-1752

20

61

62

63

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janz, Aaltje

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrik en Aaltjen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ8 c.g. ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 18
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijk, Albertus van
Canneman, Jan
Bos, Hermanus van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Tomas Isak van Dijk als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. en een boek
met zilverwerk; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 18
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Aegien
Haas, Jacob de
Haas, Albert de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Marrigien als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g.; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

Wed. van Jan van Ee

Moeder

DATUM: 04-05-1752

Wdn. van Judith Antonia Hubert
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 16-06-1752

Wed. van Jan de Haas
Voogd
Voogd

DATUM: 01-06-1752

21

Moeder

64

65

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Annigje
Dijk, Jacob van
Hartman, Hend.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Margreta als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. samen; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 18v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerde, Anna van
Mark, Hendrik
Rhee, Jan van de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna, Maria en
Hermanus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g.;
zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 18v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berghuis, Antoni
Verlee, Elbertus
Lankhorst, Maria
Daffonville, Willem
Bruinink, Hendrina
Lankhorst, Jacoba

Wed. van Hendrik van Ommen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 24-07-1752

Wed. van Meindert Pas
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 11-10-1752

Erfgenaam
Borg
Echtgenote
Borg
Echtgenote
Overledene

Echtpaar
Echtpaar
Amsterdam

samenvatting

Op verzoek van Antoni Berghuis, hebben Elbertus Verlee en Willem
Daffonville zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden
in zake de nalatenschap van Jacoba Lankhorst.

bijzonderheden

Geen

22

66

67

68

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 19
Verklaring

DATUM: 19-04-1753

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grol, Abram van
Berg, juff. van den

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van David Lotsen en wijlen juff. van den
Berg, verklaart dat hij op verzoek van David Lotsen de goederen die
overledene heeft nagelaten in Amsterdam zal laten voor wat ze zijn totdat hij
weer in Kampen is.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragerplaats

comparanten

Rhijn, Ariaan Hendriksen van de
Jansen, Coenradus
Bos, Grietje Clasen

Voogd
Overledene

Koopman - Amsterdam

DATUM: 26-04-1753

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenradus Jansen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 05-05-1774 melden Claas van den Weg en Francina
Margareta van Zegen van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 20
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Oudestraat

comparanten

Rijssen, Abigael van
Vincent, Gerrit
Schade, Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Schade een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden haar twee
huizen, waarvan één haar woonhuis is en het andere bewoond wordt door de
hoedenmaker Caspar Schaap.
NB. In de kantlijn: op 01-03-1762 meldt Johanna Geertruid Vincent, weduwe
van schuldeiser, bovenstaande te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 15-06-1753

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

23

Wed. Henrick Vincent
Zwager
Amsterdam

69

70

71

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 20v
Schuldbekentenis

DATUM: 17-08-1753

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg, hoek van de Hofstraat

comparanten

Peffer, Albert
Bakker, Paulus

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Paulus Bakker een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis gekocht
van Berendina Schermers.
NB. In de kantlijn: 22-11-1771 meldt schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 21
Onderpand

onroerend goed

1. Landerijen, zowel binnen- als buitendijks in Dronten
2. twee stukken land over de Reve
3. twee maten binnen de Zwartendijk met huisstede en hof

comparanten

Patkull, Anna Lucia van
Patkull, Johanna Florentina van
Hubert, H. E.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 28-03-1754

Comparante
Comparante
Momber

Secretaris

samenvatting

Beide comparanten Patkull toe Posendorpf verklaren hun landerijen tot
onderpand te stellen aan de provincie Overijssel voor W. F. Knuth als
ontvanger van Vollenhove. Zij zien af van alle beneficiën.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Anderhalve mate land
Kampen, in het Jonker Ruitenbergs Slag
2. aandeel in het van Dursten Slag
Kampen

comparanten

Beunink, Arend
Hoefhamer, Harmpje
Campen, Egbert Baltus van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Baltus van Campen een
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een mate in Dronthen en hun aandeel in andere landerijen.
NB. In de kantlijn: op 09-04-1755 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

DATUM: 10-04-1754

24

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

72

73

74

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 22
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bijsterbos, Albert
Groningen, Jan van
Grafhorst, Berend van
Berends, Trijntje

DATUM: 05-06-1755

Borg
Borg
Erfgenaam
Overledene

En zuster
Wed. Jochem Jansen Boodt

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 22
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Albert
Gerrits, Henrik
Breuker, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Alberts als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en enige zilveren
voorwerpen/sieraden. Hij belooft te doen wat een goede vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 22v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Beunink, Arend
Hoefhamer, Harmpje
Stegeman, Arend

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn Arend Stegeman een bedrag van
Ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 08-09-1769 meldt Dirk Gerrit Dijk, voogd over de

DATUM: 04-03-1756

Wdn. van Elsien Herms
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-04-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

25

Echtpaar

kinderen van Henrik Jochem Oldebroek, van bovenstaande te zijn voldaan.

75

76

77

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 23
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Arendje de
Erkelens, Jan
Knog, J. W.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurrien van Bassen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. en de
lijfstoebehoren; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 06-10-1763 dankt de pupil zijn voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 10-06-1756

Wed. van Jan van Bassen
Voogd
Voogd

Moeder

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 23
Kinderbewijs

DATUM: 26-07-1756

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jonge, Andries de
Jonge, Willem de
Dok, Eijmbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegien, Hendrik,
Willemina en Henrikie de Jonge als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ6 c.g. ieder; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt. waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Geertien Treks
Voogd
Voogd

Vader

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 23v
Kinderbewijs

DATUM: 02-08-1756

onroerend goed

Land
Oosterwolde, tussen Prins, Lobé, de winterdijk en de kinderen Brands

comparanten

Prins, Aelt Timensen
Eijbertsen , Jannes
Prins, Harmen

Wdn. van Fije Egberts
Voogd
Voogd

26

Vader

78

79

80

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbet, Eijbert, Timens
en Annegien Prins als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1500 c.g., land in Oosterwolde en boeken met zilverbeslag e.d. Als
onderpand stelt hij acht schepel zaailand in Oosterwolde die niet mogen
worden verkocht of als onderpand worden gesteld. Hij belooft te doen wat een
goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 24
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Reindersen en Snel

comparanten

Captein, Aart Woltersen
Aarts, Machteltje
Vrijmeer, Petronella Jansen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Petronella Jansen Vrijmeer een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen
zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 03-11-1760 meldt Pieter Vrijmeer van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 24v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schillinks, Anna Maria

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Petronella als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g. en belooft te doen wat
eenv goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 25
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen met stal
Kampen, Bovenpoorte, tussen het Bolwerk en Heijer

comparanten

Kinet, Barteld

DATUM: 13-09-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 20-09-1756

Wed. van Willem Merkus

Moeder

DATUM: 18-08-1738

Schuldenaar

27

Echtpaar

Gerrits, Hendriekje
Schultz, Ephraim
Bruinier, Bartha

81

82

83

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij twee huizen.
NB. In de kantlijn: op 04-09-1770 meldt B. F. Schultz van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 25v
Kinderbewijs

DATUM: 31-06-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Berend Hendriks van
Jansen, Henrik
Mulder, Jurrien

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Derk Berents van Marle als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g.; hij belooft
te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 25v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straatman, Bernardus
Straatman, Christiaan
Visser, Albert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Johanna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. en de
lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 26
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

Wdn. van Aeltien Derks
Voogd

Vader

DATUM: 21-04-1740

Wdn. van Swaantje van der Weerd
Voogd
Voogd

DATUM: 27-05-1740

28

Vader

84

85

86

comparanten

Gerrits, Bastiaan
Lankhorst, Jan
Heide, Anna van der

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Lankhorst en diens echtgenote
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stelt hij zijn slepersplaats die nog bezwaard is t.b.v. Gerrit Bruins.
NB. In de kantlijn: op 30-08-1745 meldt de gemeensman Jan Lankhorst alles
te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 26v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Gerrits, Bastiaan
Lulofs, Winanda

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
slepersplaats, die nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 23-09-1747 meldt A. S. Greven van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 10-09-1740

Schuldenaar
Schuldeiseres

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 27
Schuldbekentenis

DATUM: 12-11-1740

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Witte Paard
Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk

comparanten

Schut, Berend
Swiers, Trientien
Schult, E.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan E. Schult een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 27
Schuldbekentenis

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 13-02-1741

29

Echtpaar

87

88

89

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Marle, Berend van
Rodrigo, Jacomina
Schult, E.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan E. Schult een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1764 meldt B. T. Schults alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 27v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Berentien
Nijlant, Jan
Jans, Theunis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Everts als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g.; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 27v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Derks, Berend
Meier, Jan
Rutgers, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janna, Tonis en Marie
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 ieder en belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 28
Borgsteling

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 07-09-1741

Wed. van Evert Jans
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-10-1741

Wdn. van Huberta Derks
Voogd
Voogd

DATUM: 01-04-1742

30

Vader

90

91

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bentink, Berend

samenvatting

Ten behoeve van de drost van Salland, heeft comparant zich borg gesteld
voor de kosten van de processen tegen de onderschout Joost Vincent
Schutert en Jan Schutert de Jonge voor het schoutengericht van Holten.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 28
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erve Kuijlvoet (in de vrijheid van Kampen)

comparanten

Muntz, dr Balthazar
Solner, dr Joost
Hekeren, Maria Johanna van
Muntz, Coenraad

Borg

Heer tot Schoonheten

DATUM: 18-04-1742

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Coenraad Muntz een bedrag van ƒ3000 tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in het erf Kuijlvoet, door
volmachtgeefster aangeërfd, waarvan de revenuen aan de rentheffer zullen
worden overgemaakt.
NB. In de kantlijn: op 20-04-1742 meldt schuldeiser de hypothecatie over te
doen aan zijn broer de advocaat Balthazar Muntz; op 05-03-1756 verklaart C.
Muntz namens de kinderen van wijlen zijn broer van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 28v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met schuur en stalling
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Storm, Barta
Hubert, H. E.
Linde, Gos. van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gosinus van der Linde een bedrag
van ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
huis tussen de gemeensman de Haan en een huis van het Boven Gasthuis.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1760 meldt Jan Strokkel van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 26-04-1742

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

31

Wed. Wolter van Laar
Secretaris
Burgemeester

92

93

94

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 29v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doorn, Christiaan van der
Doorn, Jannes van
Doorn, Jan van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 29v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huisman, Berend
Jacobs, Claas
Hulleman, Bernardus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ475 c.g. en de
lijfstoebehoren en sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden.
NB. In de kantlijn: op 29-04-1751 melden de buitenvaders van het Burger
Weeshuis, Rutger Bondam en Laurens de Pool, voor hun pupil alles te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 29v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Keesen, het andere ernaast
Kampen, hoek van de Hofstraat, Buitenkwartier

comparanten

Bruins, Berend
Eckelboom, Aaltje
Uilenberg, Catharina
Bruins, Gerrit
Everts, Berendje

samenvatting

DATUM: 26-04-1742

Wdn. van Harmpje Jansen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-06-1742

Wdn. van Stijntien Hullemans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-06-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Borg
Borg

Echtpaar
Wed. de Haan
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Catharina Uilenberg een bedrag
van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
twee huizen, aangekocht van IJsbrand Veneman. De ouders van schuldenaar
staan borg.

32

NB. In de kantlijn: op 08-05-1761 wordt de kwitantie getoond van
schuldeiseres als bewijs van aflossing van de schuld.

95

96

97

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 30v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk
2. twee huizen naast elkaar
Kampen, Ernst Smitstraat, zuidhoek bij het kleine poortje

comparanten

Huisman, Barend
Hoonhorst, Alberdina
Brinkman, Matthijs

DATUM: 27-12-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Houtkoper - Zaandam

samenvatting

Wegens geleverd hout, zijn comparanten schuldig aan Matthijs Brinkman een
bedrag van ƒ1300 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis tussen van Ingen en van den Brink en nog twee
huizen.
NB. In de kantlijn: op 12-03-1753 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 31
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Gerrits, Bastiaan
Gerrits, Claesien
Bruins, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bruins een bedrag van
ƒ330 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
slepersplaats, waar nog verplichtingen op rusten ten behoeve van de
weduwe Greven en aan Jan Lankhorst.
NB. In de kantlijn: op 30-08-1745 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 31v
Kinderbewijs

DATUM: 05-01-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 11-11-1743

33

Echtpaar

98

99

100

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koster, Berend
Koster, Michiel
Lenz, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petertjen en Trijntjen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. ieder; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 31v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meierink, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucretia, Johannes en
Willemina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 ieder; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt.

bijzonderheden

Namen van de voogden zijn niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 31v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fopsen, Bruin
Fopsen, Jan
Gerrits, Barteld

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gerrigjen Bruins als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g.; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Geertjen Willems
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-03-1744

Wdn. van Willemina Hofstede

Vader

DATUM: 25-05-1744

Wdn. van Janna Gerrits
Voogd
Voogd

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 32
Kinderbewijs

DATUM: 23-07-1744

onroerend goed

Huis, erf en where
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

34

Vader

101

102

103

comparanten

Hendriks, Bartjen
Hubert, H. E.

Wed. van Wolter Aarts
Momber

Moeder
Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aart en Hendrik
Wolters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ110
samen en ieder een zilveren lepel, waarvoor zij als onderpand stelt haar huis.
Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 32
Kinderbewijs

onroerend goed

Erf te Kamperveen

comparanten

Hoven, Bernardus ten
Kroff, C.
Hoven, David ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ⅓ deel in een erf te Kamperveen, waarvan de
overige delen toebehoren aan de kinderen van wijlen Joan Sterke. Hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 32v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reiers, Beert
Driessen, Reins
Aartsen, Jan
Moulin, Evert

DATUM: 29-07-1745

Wdn. van Gerrichjen de Haan
Voogd
Voogd

Vader
Burgemeester
Gemeensman

DATUM: 14-08-1747

Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene
Borg

Op de Zuider Weert

samenvatting

Op verzoek van de erven van Jan Aartsen, stelt comparant zich borg voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende
gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 32v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 09-10-1747

35

104

105

106

comparanten

Schut, Berend
Schaasbergen, Jan
Dalen, Gerrit van

Wdn. van Trijntje Zwiers
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Schut als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. ; hij belooft te doen
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 32v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swiers, Berendjen
Louws, Lambert
Lubberts, Jan
Kruidt, Lubbertus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Lubberts, Louw
Lubberts en Aaltjen Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ100 c.g. ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 33
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Flips, Burger
Gerrits, Jan
Wijssenberg, Maris

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter en Phlip als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g. samen en
een testamentje met zilver beslag; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 33
Schuldbekentenis

DATUM: 10-05-1748

Wed. van Lubbert Louws
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-10-1748

Wdn. van Jannichjen Peters
Voogd
Voogd

DATUM: 24-05-1749

36

Vader

107

108

onroerend goed

Turfdragerplaats

comparanten

Smit, Berend
Ter Laa, Maria

Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtg. Hermanus Lengen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn Maria ter Laa en haar uitlandige
echtgenoot een bedrag van ƒ300 c.g., het restant van een koopsom van ƒ613
voor een turfdragersplaats, tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt haar turfdragerplaats.
NB. In de kantlijn: op 05-06-1763 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan door verkoop van de hypothecatie aan oud-burgemeester
Gerhard van Dijck; op 11-01-1781 meldt de voogd over de kinderen van
Elisabeth Jacoba van Dijk alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Zie Apostille van dezelfde datum; details in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 34
Borgstelling

onroerend goed

1. Huis, erf en where met stalling en hof met naastgelegen huisje
Kampen, Vloeddijk
2. huis, erf en where met stalling en hof
Kampen, Broederweg

comparanten

Marle, B. van
Fokkema, Susanna
Marle, dr Helmich van

DATUM: 03-10-1749

Borg
Borg
Begunstigde

Burgemeester – echtpaar
Zoon

samenvatting

Comparanten verklaren enkele huizen als onderpand te stellen als borg voor
hun zoon dr Helmich van Marle als ontvanger van het Ensergeld ten behoeve
van de provincie Overijssel.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 34
Borgstelling

onroerend goed

1. huis, erf en where met stalling en hof met aangelegen huis
Kampen, Vloeddijk
2. huis, erf en where met stalling en huurhuisje
Kampen, Broederweg

comparanten

Marle, B. van
Fockema, Susanna
Marle, mr Helmich

DATUM: 03-10-1749

Borg
Borg
Ontvanger

Echtpaar
Zoon

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor hun zoon Helmich van
Marle als ontvanger van het Ensser geld met hun persoon en goederen
waarbij zij diverse onderpanden stellen.

bijzonderheden

Geen

37

109

110

111

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 34v
Schuldbekentenis

DATUM: 16-09-1751

onroerend goed

Korenmolen
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Verstegen, Berend
Smit, Gerrit
Hoven, Jacob ten

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Swier Swiersen
ten Hoven, zoon van Swier ten Hoven en Henrikjen Docters, een bedrag van
ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
aandeel in een molen, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van
Ephraim Schultz.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 35
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, adres niet vermeld

comparanten

Noord, Bruinis van de
Bollinks, Hendrina
Vos, Harmen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Harmen Vos
wegens de aankoop van een huis, een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3¾
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt het gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 14-06-1784 meldt Jan van Ulsen alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; namen erven in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 35v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Jonge, Berend de
Haar, Willemina ter
Noord, Abraham ten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham ten Noord een bedrag
van ƒ75 c.g. tegen 2 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 16-12-1751

Schuldenaar
Schuldenares
Overledene

Echtpaar

DATUM: 24-01-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

38

Echtpaar
Niet aanwezig

112

113

114

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 36
Schuldbekentenis

DATUM: 09-10-1752

onroerend goed

Een mate lands
Kampen, aan de singel, tussen de Cellebroeders- en Venepoort

comparanten

Hove, Bernardus ten
Reinen, Jan van
Marle, dr Helmich van

samenvatting

Comparanten, voogden over Jan Smit, zoon van Henrick Smit en Aleida
Pannebakker, verklaren schuldig te zijn aan dr Helmich van Marle een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 3¼ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij een mate land.
NB. In de kantlijn: op 23-03-1764 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 36
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesep, Berend Willem van
Marle, Sarris van
Noldus, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Laurens, Derkjen,
Thomas en Johannes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g.
ieder; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Achternaam overledene niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 36v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scholte, Bartjen
Daman, Gerrit
Lindeboom, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelia, Eva en
Gerrit Brouwer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Voogd
Voogd

DATUM: 14-12-1752

Wdn. van Margaretha Tomas
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 01-03-1753

Wed. van Jan Henrick Brouwer
Voogd
Voogd

39

Moeder

115

116

117

118

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 36v
Kinderbewijs

DATUM: 21-03-1754

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schultinck, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g.; hij belooft te doen wat een
goed vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 37
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sturms, Catharina
Schinckel, Willem
Bergen, Gerrit ten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ1-10; zij belooft te doen wat een goede moeder
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Femmigjen Gerrits

Vader

DATUM: 28-03-1738

Wed. van Andries Bos
Voogd
Voogd

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 37
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Meij, Christoffer
Coonincks, Aaltjen
Brake, J. ten

Moeder

DATUM: 11-09-1738

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar – roededrager
Burgemeester Vollenhove

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. ten Brake wegens nog niet
betaalde kooppenningen van hun woonhuis een bedrag van ƒ340 c.g.
waarvoor genoemd huis onderpand is.
NB. In de kantlijn: op 29-03-1743 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 37v

DATUM: 07-11-1738

40

119

120

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Draijers, Cornelia
Smit, Gerrit
Bakker, Paulus

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Adriana van Santen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1500 c.g. waarvoor
zij met persoon en goederen garant staat.
NB. In de kantlijn: op 24-02-1755 heeft Adriana van Santen haar voogden
bedankt voor hun werk.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 37v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Albags, Christiaan Hansens
Theune, Christina
Richner, Jacob
Theune, Trijntie

Wed. van Jannes van Santen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 31-07-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Richner en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun eigen huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 38
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Catharina
Egbrink, Henrik
Olthuis, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrikje Mariana als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1-10; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 25-06-1740

Wed. van Bernhardus de Wit
Voogd
Voogd

41

Moeder

121

122

123

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 38
Kinderbewijs

DATUM: 29-09-1740

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Catharina
Coehoorn, Rijk
Preissing, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rijk en Johanna als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dubbel brood ieder; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 38
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lange, Cornelis de
Steenman, Elisabeth
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 38v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Driessen, Cornelia
Nederbos, Jan Hendrik
Lubberts, Aart
Driessen, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trude, Aaltjen,
Geertruid, Arentjen, Jacobjen en Annegje Voermans als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g.; zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan Coehoorn
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-12-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 15-05-1741

Wed. van Herman Gerrits Voerman
Voogd
Voogd
Voogd

42

Moeder

124

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 39
Kinderbewijs

DATUM: 03-06-1741

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schaap, Kasper
Sijfers, Roelof
Pruijs, Derk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Schaap als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Aleijda Pruijs
Voogd
Voogd

Vader

Christiaan van Doorn: zie onder letter B op 26-04-1742 abusievelijk geregistreerd.

125

126

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 39
Kinderbewijs

DATUM: 06-09-1742

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, tussen Smeker en de Smit

comparanten

Steenhouwers, Catharina
Burg, Jan ter
Geersema, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit, Arent, Berentje
en Henrikien Bantjes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ150 c.g; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: als onderpand geldt haar huis; op 21-06-1760 meldt Jan
Bantjes als voogd over bovengenoemde kinderen het kinderbewijs ad ƒ150
c.g. te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 39
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Cornelis
Backer, Fredrik Willemsen
Gerritsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Jan, Willem en
Annegjen Cornelis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g.
samen; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

Wed. van Abram Bantjes
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-11-1742

43

Wdn. van Marrigjen Jansen Backer
Voogd
Voogd

Vader

127

128

129

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 39v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Galen, Cobus van
Koen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Koen een bedrag van ƒ117-2
c.g. waarvoor hij als speciaal onderpand stelt zijn vier melkkoeien in de
Broeken en twee gusten (koeien) op Seveningen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 39v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lindermans, Catharina
Muntz, C.
Reuse, Catharina de

DATUM: 23-05-1743

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 07-11-1743

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Secretaris
Haar nicht

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar nicht Catharina de Reuse,
dochter van Willem de Reuse, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 40
Vrijwillige beslaglegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Galen, Cobus van
Coen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart ten gunste van Jan Coen en ter voorkoming van extra
kosten vrijwillig beslag te laten leggen op zijn goederen en effecten.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 27-12-1743

Schuldenaar
Schuldeiser

44

130

131

132

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 40
Kinderbewijs

DATUM: 21-04-1744

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Meijboom, Claas
Gerbrand, Simon
Wagter, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert en Gerrechien
Meijboom als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50
c.g. ieder, waarvoor zijn turfdragersplaats als onderpand geldt. Hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 26-09-1763 meldt de buitenvader van het weeshuis dat
het kinderbewijs is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 40v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jadincks, Christina

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen David Jochems,
Gerrit Jochems en Hendrik Jochems als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ1 ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. (Jan Croen en Hendrik Jansen)

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 40v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Meiboom, Claas
Veen, Hillegien
Schultz, E.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan E. Schultz een bedrag van ƒ150
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats, die nog bezwaard is met twee bedragen t.b.v. rentheffer.
NB. In de kantlijn: op 23-09-1763 meldt de kapitein-luitenant Sablonière,
schoonzoon van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wdn. van Geesje Simons
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 01-11-1745

Wed. van Jochem Holts

Moeder

DATUM: 19-11-1745

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

45

Echtpaar

133

134

135

136

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 41
Kinderbewijs

DATUM: 04-03-1746

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Neleman, Christoffel

samenvatting

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

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. (Jan Voerman en Johannes Frederik
Elldreggel)

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 41
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelissen, Cornelia
Noldus, Evert
Wesup, Berend van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis, Jan en
Maria als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijsenberg, Christopher
Croes, Jan
Haak, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engele, Jan en Maria
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. elk; hij belooft te doen
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 41v
Kinderbewijs

Wdn. van Johanna Boerdsdrije

Vader

DATUM: 20-05-1746

Wed. van Peter Jansen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 02-06-1746

Wdn. van Lisabeth Jans
Voogd
Voogd

DATUM: 27-07-1746

46

Vader

137

138

139

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Clara Elisabeth

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Erasmus Jansen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dubbel brood en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld; naam overledene ontbreekt.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 42
Kinderbewijs

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Smit, Cunera
Dekker, Jan
Hagewold, Berend
Schoonheten, Berend van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wolter, Jan en
Geertruid Dekker als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ450 c.g. en het recht van erfenis in de nalatenschap van Grietje Jans, in
leven echtgenote van Geert Gerrits uit Staphorst. Als onderpand stelt zij
haar turfdragersplaats Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 01-03-1765 melden de voogden dat aan bovenstaande
verplichting is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 42
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dinkhorst, Catharina

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wilhelmina en
Abraham als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ1 en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. (Herman van Detten en Engelbert
Mensink)

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 42v
Schuldbekentenis

weduwe

Moeder

DATUM: 27-05-1747

Wed. van Jacob Dekker
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-09-1747

Wed. van Blankevoort

DATUM: 04-10-1747

47

Moeder

140

141

142

onroerend goed

Huis, erf en where met stal erachter
Kampen, Oudestraat, t. o. Gerrit Peele de bakker, strekkend tot de Hofstraat

comparanten

Gast, Claas
Janz, Amerentien
Haan Peterszoon, Jan de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Haan Peterszoon een
bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis bewoond door Assuerus Lensen.
NB. In de kantlijn: op 03-10-1766 meldt schoonzoon de Haan van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 43
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weis, Christina

samenvatting

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

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. (Jan Staab en Aart van Beverwijk)
Naam echtgenoot ontbreekt.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 43
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goosens, Claasjen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aaltje Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 43v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 29-03-1748

Weduwe

Moeder

DATUM: geen

Wed. van Gerrit Arentsen

DATUM: 30-08-1748

48

Moeder

143

144

145

comparanten

Oosterwolde, Cornelis Gerrits van

Wdn. Teuntjen Theunis

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en diverse zilveren voorwerpen.
Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 43v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat

comparanten

Gasser, Christiaan
Sarris, Trijntjen
Crebs, Hanz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hanz Crebs een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 25-02-1807 meldt Jan Kreps van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 44
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Kruishoop, Claas
Houtkamps, Johanna
Schultz, Ephraim

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 44v
Kinderbewijs

DATUM: 17-09-1748

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 17-01-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 28-05-1749

49

Echtpaar

146

147

onroerend goed

1. huis in de Boven Nieuwstraat, bewoond door Albert de Haan
2. huis in de Geerstraat, bewoond door Ariaen Wijnsank
3. idem, door Albert Smit
4. huis op de Cellebroedersweg, naast de stadswal bij de poort
5. twee huisjes op de Burgwal, tussen Stennekes en Nessink

comparanten

Uilenberg, Catharina
Haan, Albert de
Arssen, A. M. van
Arssen, Emmanuel van
Crissel, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob Abram,
Magteld en Berent Willem de Haan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ5230, berustend onder de grootvader Albert de Haan.
Als onderpand geldt een aandeel in verschillende vaste goederen en een
reeks zilveren en gouden voorwerpen. Ook de grootvader heeft een
uitgebreide lijst van vaste goederen als onderpand.

bijzonderheden

Uitvoerige lijsten in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 45
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Golkenraad, Coenraad
Hendrix, Geertjen
Paasschel, Johannes Wensel

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Wensel Paasschel een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun turfdragersplaats waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 29-04-1756 meldt Johannes Wensel Paselt van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 45v
Kinderbewijs

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Harmz, Claas
Marle, Jan van
Nijenbrink, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Herm als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ220 c.g. waarvoor
zijn turfdragersplaats als onderpand geldt. Hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 27-02-1772 heeft Harmen Claassen zijn voogden

Wed. van Berend Willem de Haan
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 04-08-1750

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-04-1752

Wdn. van Claasje Beule
Voogd
Voogd

50

Vader

bedankt.

148

149

150

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 46
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, St. Jacobssteeg

comparanten

Buitendijk, Claas
Krijgsman, Margaretha
Bakker, Paulus

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Paulus Bakker een bedrag van
ƒ125 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
gekocht uit de boedel van H. Beerthuis en R. van der Meulen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 46v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruishoop, Claas
Vogel, Willem Herbertsen

DATUM: 17-08-1753

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 23-08-1753

Borg
Overledene

Kampereiland

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van zijn oom Willem Herbertsen Vogel,
heeft comparant zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of
schulden de nalatenschap betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 47
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Golkenraad, Coenraad
Henriks, Geertjen
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 01-03-1771 meldt schuldeiser alles te hebben

DATUM: 29-04-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

51

Echtpaar

ontvangen.

151

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 47v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geersma, Jan
Mulder, Christiaan
Mulder, Alida

DATUM: 23-09-1756

Borg
Erfgenaam
Overledene

Wed. Berghuis

samenvatting

Op verzoek van de erven van Alida Mulder, heeft comparant Jan Geersma
gevraagd borg te staan voor alle eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 48 t/m 48v zijn blanco.

152

153

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 49
Schuldbekentenis

DATUM: 18-03-1738

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd de Blauwe Hand
Kampen, Oudestraat, tussen Claas Gast en Gerrit Bijsterbos
2. huis, erf en where genaamd de Doornspijker Kerke
Kampen, Geerstraat, hoek van de Hofstraat

comparanten

Scheper, Dirk
Lange, Christina de
Alberts, Mette

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Peter Backer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Mette Alberts een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis en nog een ander pand; het woonhuis is nog bezwaard t.b.v.
burgemeester Vestrinck en het andere huis t.b.v. Joan Hubert van der Beek.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 49v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schipper, Derk Cornelis
Calje, Jan

DATUM: 28-02-1739

52

Wdn. van Trijntie Harms
Voogd

Vader

Engelen, Jan van

154

155

156

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cornelis Derksen Schipper
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 49v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Morrenssteeg

comparanten

Pruis, Derk
Pruis, Hendrik
Koendrik, Hans Gerritsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Pruis als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. waarvoor hij zijn
huis als onderpand stelt. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 50
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linderman, Derk
Lindeman, Gerrit
Crop, Lambertus
Vilsteren, Jan van
Valkenier, Helmich Jan

DATUM: 20-05-1741

Wdn. van Lammetjen Tromp
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-11-1742

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Erfgenaam
Overledene
Borg

Koopman te Deventer
En anderen
Burgemeester

samenvatting

Op verzoek van de erven van Jan van Vilsteren, heeft Helmich Jan Valkenier
zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende en dit gedurende een periode van één jaar.
NB. In de kantlijn: op 04-06-1743 vervangt de gemeensman Jan de Haan de
borg; op 05-08-1745 wordt Jan de Haan als borg ontslagen door diverse
personen Noteboom uit Amsterdam en erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 50v

DATUM: 31-01-1743

53

157

158

159

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Delia

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietjen, Wiggerd en
Janna Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder ieder
en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. (Lubberd Brummel en Jan Willems)

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 50v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, tussen Albert de Haan en Lambert Copper

comparanten

Schipper, Derk
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1769 heeft B. F. Schultz de kwitantie getoond en
op verzoek van de weduwe van schuldenaar is de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jan van Olst

Moeder

DATUM: 06-07-1743

Schuldenaar
Schuldeiser

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 51
Eedaflegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berghuis, Derk

samenvatting

Comparant en zijn echtgenote hebben als tapper de eed afgelegd ingevolge
artikel 45 van de ordonnantie op de brandwijn en de gebrande wateren.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 51v
Boedelscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vilsteren, Jannes van

DATUM: 21-05-1744

Comparant

Tapper

DATUM: 06-08-1745

Overledene

54

Burgemeester

Lindeman, Derk
Lindeman, Lambert
Noteboom, Gesina
Dop, Mattheus
Noteboom, Willemina
Duringshof, Jan

160

161

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Momber
Erfgename
Momber

Gemeensman
Echtpaar
Echtgenoot

samenvatting

Comparanten, mede namens Petronella Krops, Aleida Santkamp, Hester
Lindeman, Johannes en Daniel Lindeman, Johanna en Marguerita
Noteboom, verklaren als erfgenamen van burgemeester Jannes van
Vilsteren de nalatenschap te hebben verdeeld waarbij ieder zijn deel heeft
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 52
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Derk Antoni

samenvatting

Comparant, wonend op het Kampereiland, verklaart voor zijn minderjarige
kinderen Grietje, Jutte en Jannigje als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. ieder. Hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 52v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, buiten de Hagenpoort,

comparanten

Bleker, Derk
Hendrixen, Marrigjen
Aarts, Willem
Bos, Gerrit

DATUM: 17-06-1747

Wdn. van Anna Teunis

Vader

DATUM: 27-06-1748

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Peter Willemsen Bos, een bedrag van ƒ130 c.g. tegen 4 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

55

162

163

164

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 53
Onderpand

DATUM: 26-11-1748

onroerend goed

Twee huisjes
Brunnepe, buiten de Hagenpoort, op de bleek

comparanten

Bleeker, Derk
Bos, Peter Willems

Schuldenaar
Schuldeiser

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart als onderpand te stellen tot mei 1749 voor een bedrag
van ƒ100 c.g. zijn twee huisjes buiten de Hagenpoort, als zekerheid voor
Peter Willems Bos, voogd over de kinderen van Ecbert Aerts Captein voor
kapitaal en verschuldigde rente.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 53
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wichmansen Dries
Willemsen, Willem
Gerritsen, Henrik

samenvatting

Comparant, wonend aan de Zwartendijk, verklaart voor zijn minderjarige
kinderen Johanna Catharina, Wijchmoet, Marregien, Swaentien, Willem en
Jan Dries als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren
dukaton; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 53
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Schipper, Derk
Telinck, Johanna
Moulin, Evert

DATUM: 01-05-1749

Wdn. van Jannegien Willems
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 19-02-1750

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Afslager vendu

samenvatting

Comparanten verklaren hun huis als onderpand te stellen voor Evert Moulin
wegens gekochte meubels bij verkopingen van de Bank van Lening voor een
bedrag van ƒ115 c.g. en voor inkoop van goederen op openbare vendus.

bijzonderheden

Geen

56

165

166

167

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 53v
Kinderbewijs

DATUM: 02-03-1752

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Dirkje
Captein, Willem Aarts
Gerrits, Heimerik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Louw Peters als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton; zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 54
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noort, Dirk van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Hendrik,
Roelof en Claas als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
zilveren dukaton; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

Wed. van Peter Louws
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-04-1752

Wdn. van Hendrikje Roelofs

Vader

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 54
Schuldbekentenis

DATUM: 05-10-1752

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Melksteeg
2. huis, erf en where
e
Kampen, Boven Nieuwstraat, 2 van het Boven Gasthuis

comparanten

Dijk, Derk van
Tongeren, Judith van
Loo, Jan Henrik van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Henrik van Loo een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun twee huizen, het eerste bewoond door Fokko de Groen en het andere
door de weduwe Voermans.
NB. In de kantlijn: op 30-12-1757 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

57

Echtpaar

168

169

170

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 54v
Kinderbewijs

DATUM: 07-03-1754

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosch, Derkjen
Derks, Gerrit
Baaij, Fredrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reinder Jacobs als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en diverse
zilveren sieraden; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 54v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Ugteren, Dries van
Weiman, Elisabeth
Vries, Robert de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Robert de Vries een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 55
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lotsen, David
Marle, Helmich van
Bannier, A.

Wed. van Jacob Reinders
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 21-09-1754

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-01-1755

Wdn. van Eva Maria van den Berg
Voogd
Voogd

Vader
Burgemeester

samenvatting

Comparant, predikant te Kampen, verklaart voor zijn minderjarige kinderen
David en Jan Lotten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
obligatie op het comptoir van Twente van ƒ1000 c.g., twee lijfrentebrieven
samen ƒ600 c.g. voor zoon David en twee obligaties samen groot ƒ2000. Hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Details in de akte.

58

171

172

173

174

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 56
Borgstelling

DATUM: 21-06-1755

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stennekes, D.
Klinge, Henrik
Klinge, Anthoni

samenvatting

Op verzoek van de deels uitlandige erven van Anthoni Klinge, verklaart
comparant zich borg te stellen voor de eventuele aanspraken en / of
schulden de nalatenschap betreffende, met name die van Aleida Klinge,
gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 56
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Derk van
Klinge, Henrik
Klinge, Anthoni

samenvatting

Op verzoek van de erven Klinge, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende, met
name die van Egberta Klinge, gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 56v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Derk van
Klinge, Henrick
Klinge, Anthoni

samenvatting

Op verzoek van de erven Klinge, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende, met
name die van Lambert Klinge, gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 56v

Borg
Erfgenaam
Overledene

Burgemeester

DATUM: 21-06-1755

Borg
Erfgenaam
Overledene

DATUM: 21-06-1755

Borg
Erfgenaam
Overledene

DATUM: 26-06-1755

59

175

176

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dijck, Daniel van
Palts, Trijntjen
Schultink, Cornelis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Schultink een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 09-12-1757 meldt de echtgenote van schuldeiser, Eva
Floris, alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 57
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Louwen poort

comparanten

Havenaar, Dirk
Leijseel, Risseltie Hendrixen
Dijk, Gerhard van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 08-11-1755

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de oud-burgemeester Gerhard
van Dijk een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 10-02-1763 zijn het kapitaal en rente uitbetaald aan de
weduwe Sabloniere uit de kooppenningen van het huis.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 57v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dijck, Daniel van
Palts, Trijntje
Schultink, Cornelis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Schultink een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats, waar al een verplichting op rust t.b.v. dezelfde rentheffer.
NB. In de kantlijn: op 09-12-1757 meldt Eva Floris, mede namens haar
echtgenoot, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 15-01-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

60

Echtpaar

177
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FOLIO: 58
Schuldbekentenis

DATUM: 23-01-1756

onroerend goed

Huis met pottenbakkerij en vier huisjes ernaast, genaamd de Drie Mollen
Kampen, aan de Bovenpoort bij de Zwanenbrug

comparanten

Workum, Douwe van
Schuurmans, Grietjen
Schultz, E.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Luitenant

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 58v t/m 60v zijn blanco.
178

179

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 61
Kinderbewijs

DATUM: 25-03-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevens, Eva
Bruins, Gerrit
Keijser, Frans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem Janssen en
Steven Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder per
kind; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 61
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vogelsang, Evert Anthonij
Beverwijk, Aart Andreessen v.
Dijk, Jacob Aartsen van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannigje Everts als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en hij zal
haar laten leren lezen en schrijven; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Jannis Theunis
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 26-04-1738

61

Wdn. van Harmigjen Lamberts
Voogd
Voogd

Vader

180

181

182
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FOLIO: 61
Borgstelling

DATUM: 28-07-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Elisabeth.
Lemker, F.
Wesel, Wichart van

samenvatting

Comparante heeft zich borg gesteld voor de nagelaten kinderen van Wichart
van Wesel, mede-erfgenamen van Anna ten Toorn weduwe Croms, voor de
eventuele aanspraken en /of schulden de nalatenschap betreffende en dit
gedurende een periode van één jaar zonder vergoeding.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 61v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. zes grazen lands
Oosterwolde
2. huisje met hof
Kampen, Panjansteeg
3. woonhuis met erf
Kampen, hoek van de Panjansteeg

comparanten

Berends, Evertje
Haan Pieterz, Jan de
IJmeker, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltje en Berend als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse vaste goederen, 100 el doek,
lijfstoebehoren met zilveren/gouden sieraden, alles te vererven van het ene
kind op het andere, mits deze bij het bereiken van de volwasssen leeftijd aan
hun moeder daarvoor een bedrag van ƒ100 c.g. eens uitkeren. Zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-12-1749 heeft Aaltjen van Dijck met haar man
Henrik Stam haar voogden bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 61v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Evert
Willems, Willem
Serris, Theunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Evertsen en Aeltien

Borg
Momber
Overledene

Wed. J. Coops
Secretaris

DATUM: 17-10-1739

Wed. van Wolter Jansen van Dijk
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-12-1739

Wdn. van Griete Jans
Voogd
Voogd

62

Vader

Evertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ125
samen en enige gouden / zilveren sieraden; hij belooft te doen wat een goed
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

183

184

185

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 62
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, naast het nieuwe huis van Gerhard Cuiper

comparanten

Krijn, Engelbert
Duivendaal, Aaltje Lucas van
Roldanus, Rutger

DATUM: 26-01-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over het nagelaten
zoontje van de Heer Blankvoort toe Benthuis, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen
4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis waar nog een
verplichting op rust t.b.v. de rentheffer.
NB. In de kantlijn: op 10-12-1742 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 62v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ommen, Elsien van
Ommen, Albert van
Hage, Reinder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Harmen van den Berg als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Jans, Eimbert
Gosens, Geertien

DATUM: 21-07-1740

Wed. van Hermannus van den Berg
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 08-10-1740

Schuldenaar
Schuldenares

63

Echtpaar

Bruins, Gerrit
Peters, Maria

186

187

188

Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bruins en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 16-01-1745 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 63
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Egbert
Hartman, Ibo
Voet, Matthijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Bos als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overleden echtgenote niet vermeld.

RAK 101
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FOLIO: 63
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwmeester, Elisabeth
Wintmars, Derk
Bronkhorst, Wijndelt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Coenraad Karnebeek als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot; zij belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 63
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noldes, Evert

DATUM: 18-11-1740

Weduwnaar ..
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-04-1741

Wed. van Windelt Karnebeek
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-08-1742

Wdn. van Catharina van Marle

64

Vader

189

190

191

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Evertjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g.; hij belooft verder te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
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FOLIO: 63v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat

comparanten

Eckelboom, Eimbert
Epe, Teunis van
Bark, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Geertruid als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ130 c.g. en
diverse zilveren/gouden sieraden, w.o. een beugeltas met 625 gram zilver,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis. Hij belooft zijn dochter een
goede opvoeding te geven, haar te laten leren lezen en schrijven en alles te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 64
Taxatie

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat, naast de achteruitgang van het huis ‘t Huurpaard

comparanten

Verstege, Egbert
Vollenhoo, Claas van
Kuleman, Jurrien

samenvatting

Op verzoek van Jurrien Kuleman, hebben comparanten, na handtasting i.p.v.
de eedaflegging, verklaard zijn woonhuis zorgvuldig te hebben getaxeerd op
een bedrag van ƒ500 c.g.
NB. In de kantlijn: op 20-12-1742 hebben comparanten alsnog de inhoud
van de akte bekrachtigd door eedaflegging.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 64
Schuldbekentenis

DATUM: 23-08-1742

Wdn. van Aleida Lepmans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-10-1742

Meester timmerman
Metselaar
Opdrachtgever

DATUM: 22-12-1742

65

192

193

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, t.o. de Latijnse School, hoek waarop Daniel Oostendorp woonde

comparanten

Wilberink, Eva
Hubert, H. E.
Bruinier, dr Guiljam

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan dr Guiljam Bruinier een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
huis.
NB. In de kantlijn: op 06-04-1746 heeft schuldeiser aan de roededrager D.
Gunnink verklaard van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
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FOLIO: 64v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Het Prinsen Slag
Dronten

comparanten

Bussche, Egbert Antoni ten
Sluijs, Aleida van der

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jan Herak
Secretaris

DATUM: 27-04-1743

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. J. Tollius

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aleida van der Sluijs een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij
zijn aandeel in een erf in Dronten.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 65
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof met getimmerte
Brunnepe, buiten de Hagenpoort

comparanten

Hellingers, Elsjen
Muntz, C.
Lulofs, Winanda

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar hof
afkomstig uit de insolvente boedel van Harmen Lijndraeijer en Margaretha
Pannebacker.
NB. In de kantlijn: op 01-07-1748 heeft A. S. Greven verklaard alles te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 29-06-1743

Schuldenares
Member
Schuldeiseres

66

Wed. Thijs Luicks van Lenthe
Secretaris
Wed. Greven

194

195

196
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FOLIO: 65v
Schuldbekentenis

DATUM: 18-04-1744

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Jan Poele en Assuerus van Grafhorst

comparanten

Echten, Evert Jan van
Leeuwarden, Willemina Judith van
Scriverius, Antoni

samenvatting

Comparanten verklaren ten behoeve van de erven van Antoni Scriverius hun
huis als onderpand te stellen voor het bedrag dat deze van hen tegoed
hebben.
NB. In de kantlijn: op 27-09-1753 is de hypothecatie overgegaan op G.
Slichtenbreen, wat door de secretaris in dorso van de originele
francijnenbrief (perkamenten) is genoteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 66
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Jans, Eimbert
Gosens, Geertien
Bone, Margreta

Schuldenaar
Schuldenares
Overledene

Kapitein - echtpaar

DATUM: 16-01-1745

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. W. Speldewinde

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margreta Bone een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1750 meldt Gerrit Huiskes van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
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FOLIO: 66
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tot aan de Groenestraat

comparanten

Mouthaen, Eretta
Muntz, C.
Dijck, Gerhard van

samenvatting

Comparante veklaart schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis
dat zij met haar echtgenoot in 1732 van Jacob Nieuwveen heeft gekocht.
NB. In de kantlijn: op 05-09-1752 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

DATUM: 20-04-1745

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

67

Wed. Wouter van Dijck
Secretaris
Oud-burgemeester

197

198

199

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
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FOLIO: 66v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenier, Aegidius
Aartsen, Anthonij
Dorthman, Henricus

DATUM: 24-11-1745

Borg
Erfgenaam
Overledene

Predikant

samenvatting

Op verzoek van Anthonij Aartsen, stelt comparant zich borg voor de
eventuele aanspraken en / of schulden betreffende de nalatenschap van
diens grootvader Henricus Dorthman, kostkoper in het Heilige Geesten
Gasthuis, gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 67
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Egbert
Epe, Teunis van
Grewinkel, Derk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Reintjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en de
lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 67v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Onsen, Elisabeth van
Meij, Jan
Vries, Marten de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Christopher,
Angenis en Arendjen van Ceulen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ15 c.g. ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder

DATUM: 04-07-1746

Wdn. van Trijntjen Donks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-10-1746

Wed. van Arend van Ceulen
Voogd
Voogd

68

Moeder

betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

200

201

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 67v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gasser, Elsepeet
Teune, Abraham
Richen, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Pieter, Abraham,
Jacob, Barber Jan, Isaacq, Trijntjen, Femmigjen en Daniel als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2382-10 samen en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 67v
Kinderbewijs

onroerend goed

202

DATUM: 09-01-1747

Wed. van Peter Teunen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 27-06-1747

n.v.t.

comparanten

Janz, Elisabeth

Wed. van Willem Bastiaan

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Betjen en Caat als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
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FOLIO: 68
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Evert
Sellis, Claas
Hagen, Reindert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Barber Smit als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld in de akte.

DATUM: 20-07-1748

Wdn. van Elisabeth Sellis
Voogd
Voogd

69

Vader

203

204

205
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FOLIO: 68
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moulijn, Evert
Dalen, Trijntje van
Haas, Albert Derks de

samenvatting

Op verzoek van Albert Derks de Haas, echtgenoot van Trijntjen Jans van Ee
erfgename van Trijntje van Dalen, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende en dit
gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 68v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pan, Everhard
Romond, ..
Nuis, Harman
Strokkel, Jan

samenvatting

Comparant, erfgenaam nomine uxoris van oud-burgemeester Romond heeft,
twee borgen aangesteld voor de eventuele aanspraken en /of schulden de
nalatenschap betreffende en dit gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 68v
Convenant

onroerend goed

Een stuk land
IJsselmuiden, in de Oostermate

comparanten

Bussche, Egtbert Antoni ten
Bruins, Gerrit Franciscus jkhr
Nessink, dr Christoffel

samenvatting

DATUM: 17-01-1749

Borg
Overledene
Erfgenaam

Roededrager
Wed. Gerrit Spraakman
IJsselmuiden

DATUM: 21-04-1749

Erfgenaam
Overledene
Borg
Borg

Met echtgenote
Oud-burgemeester

DATUM: 07-04-1750

Verkoper
Verkoper
Koper

Borg

Na de (ver)koop van een stuk land in IJsselmuiden in 1742, is er een conflict
gerezen tussen beide partijen over de huren en pachten ervan. Er wordt nu
het volgende afgesproken: de huren/pachten over de jaren 1742 t/m 1749
blijven aan dr Christoffel Nessink, maar ook de te betalen verponding over

70

die periode. Verkopers betalen ƒ730 aan huren terug in mindering op de
rente van de koopsom van ƒ3550 tegen 3 procent. Verkopers willen het land
weer terugkopen en zullen een schade van ƒ500 betalen binnen drie
maanden. Het echtpaar Nessink verbindt hun woonhuis als onderpand.

206

207

208

bijzonderheden

Geen
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FOLIO: 70
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Janz, Eimbert
Goosens, Geertien
Huiskes, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Huiskes een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen de derde stuiver uit hun turfdragersplaats. Als speciaal
onderpand geldt de turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 19-01-1798 meldt Jan Bantjes als houder van de
hypothecatie van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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FOLIO: 70
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuis, Elisabeth te
Brouwer, Arend
Sibberink, Berend

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Christiaan als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 70v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd ‘t Spijkerboor
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Bos, Egbert
Snoek, Martien

DATUM: 03-06-1750

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 29-10-1750

Wed. van Egbert Berkhof
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 12-02-1752

Schuldenaar
Schuldenares

71

Echtpaar

Delden, Pieter
Delden, Jan van

209

210

211

Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter en Jan van Delden een
bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
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FOLIO: 71
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat

comparanten

Meer, Evert ter
Smit, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Smit een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn aandeel in
zijn woonhuis, waarvan het andere deel behoort aan Frerik de Bruin en diens
zuster.
NB. In de kantlijn: op 15-10-1757 meldt schuldenaar vrijwillig beslag te laten
leggen door schuldeiser om verdere kosten te voorkomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 71v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moulijn, Evert
Bos, Jan
Bos, Anna

DATUM: 12-10-1752

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 17-09-1753

Borg
Erfgenaam
Overledene

Hattem
Wed. Claas Bleker

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Anna Bos heeft comparant zich
borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende en dit gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 71v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 03-10-1753

72

212

comparanten

Moulijn, Evert
Blekers, Maria
Bleker, Claas

Borg
Erfgename
Overledene

Roededrager
Gorinchem

samenvatting

Op verzoek van Maria Blekers, dochter van Harmen Harms Bleker, broer van
overledene, stelt comparant zich borg voor de eventuele aanspraken en / of
schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 72
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Bos, Egbert
Snoek, Martjen
Delden, Pieter van
Delden, Jan van

DATUM: 23-08-1755

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Deventer
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter en Jan van Delden een
bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 73 t/m 74 zijn blanco.
213

214

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 74v
Schuldbekentenis

DATUM: 21-08-1739

onroerend goed

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

comparanten

Obbels, Frans
Diepen, Jannegien van
Linde, Margaretha van der

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. R. van Wijnvoorden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margaretha van der Linde een
bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. renthefster.
NB. In de kantlijn: op 26-03-1740 laten schuldenaren vrijwillig beslag leggen
door schuldeiseres.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 75
Schuldbekentenis

DATUM: 23-02-1740

73

215

216

217

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Belt, Frans van den Belt
Lamberts, Annegien
Lulofs, Winanda

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Greven

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 12-05-1744 wordt het onderpand overgenomen door
Arend Sent, geassisteerd door zijn vader Sent Hendriks, en neemt ook de
verplichting over; op 13-02-1760 meldt burgemeester A. J. Greven van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 75
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruin, Frerik de
Weide, Ecbert van der
Toor, Maria van

samenvatting

Op verzoek van de erfgenaam, heeft comparant zich borg gesteld voor de
nalatenschap van Maria van Toor, weduwe van Jan van der Laa, voor
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende
gedurende één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 75v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bloem, Frans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catrina en Geertruid
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 en belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101

FOLIO: 75v

DATUM: 18-04-1741

Borg
Erfgenaam
Overledene

DATUM: 30-10-1741

Wdn. van Christina ten Dijk

DATUM: 26-04-1742

74

Vader

218

219

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groen, Focke de
Horst, Pieter van der
Groen, Nicolaas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wilem, Aleida en IJtjen
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee pond groot samen; hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 75v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Schokker, Frerik
Gerrits, Albertjen
Speldewind, Willem

Wdn. van Harmpjen Harpsté
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 27-02-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
De weduwe van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Willem
Speldewind een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 29-09-1758 heeft E. M. Vestrinck, als houdster van de
obligatie, gemeld van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 76
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Frerik
Jans, Aeltjen
Brinks, Jan

DATUM: 25-10-1745

Borg
Overledene
Erfgenaam

Wed. Wolter Willemsen Backer

samenvatting

Op verzoek van de erfgenaam, stelt comparant zich borg voor de eventuele
aanspraken en / of schulden betreffende de nalatenschap van zijn
schoondochter Aeltjen Jans gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

75

220

220

221

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 76v
Schuldbekentenis

DATUM: 09-12-1746

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Poele en bakker Bosch

comparanten

Beuk, Frerik
Freriks, Geertjen
Bruins, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bruins een bedrag van
ƒ550 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
eigen huis.
NB. In de kantlijn: op 18-06-1749 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 76v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Poele en bakker Bosch

comparanten

Beuk, Frerik
Freriks, Geertien
Bisschops, Maria Catharina

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 15-07-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Theunis Bakker

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Catharina Bisschops een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 77
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Femmegien
Nieuwen brink, Gerrit
Kars, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hillegien, Geertien en
Arendien Nieuwenbrink als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ60 c.g. samen; zij belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 23-04-1750

Wed. Arend Nieuwenbrink
Voogd
Voogd

76

Moeder

222

223

224

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 77
Onderpand

DATUM: 12-06-1751

onroerend goed

1. Het Ingens Slag
Dronten
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Nieuwe Markt, naast Tengnagel tot Olthuis

comparanten

Ingen, Frans van
Arnaud, Elisabeth d’

samenvatting

Comparanten verklaren de kosten van de bijster aan te nemen hen opgelegd
door de Zeven Landgenoten van de Sallandse Schouw en daarvoor als
onderpand te stellen hun landerijen en huis in Kampen.
NB. In de kantlijn: op 29-05-1752 meldt de dijkgraaf van Salland, Willem
Henrick Bentink tot Wittenstein, dat het Ingen Slag uit het verband kan
worden ontheven i.v.m. reeds betaalde onkosten door comparant; op 29-051761 zijn alle kosten betaald en meldt de gevolmachtigde van douairière
Bentink dat alle verbanden zijn opgeheven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 78
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huisje
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Arentz, Femmigjen
Hubert, H. E.
Eckelboom, Herman

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Herman Eckelboom een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
turfdragersplaats en haar woonhuisje.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1773 meldt de gevolmachtigde van de erven van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 78v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arends, Femmigjen
Harms, Claas
Smit, Wichert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertjen Nijenbrink als

Comparant
Comparante

Echtpaar

DATUM: 19-03-1753

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Gerrit Nijenbrink
Secretaris

DATUM: 24-04-1753

Wed. van Gerrit Nijenbrink
Voogd
Voogd

77

Moeder

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g.; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

225

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 78v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, naast Frans van Heusden

comparanten

Kesselaar, Frederik
Bussche, jkh E. A. ten
Heusden, Frans van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Bernardus Kesselaar als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1025 c.g. en de
lijfstoebehoren en gouden / zilveren sieraden, waarvoor zijn woonhuis
onderpand is. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 04-12-1773 heeft Bernardus Kesselaar zijn voogden
bedankt.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 30-10-1755

Wdn. van Johanna van Heusden
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 79v t/m 85v zijn blanco.

226

227

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 86
Schuldbekentenis

DATUM: 03-04-1738

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, naast het huis van Harmen Harrier

comparanten

Bulters, Gerharda
Greven, A. S.
Sluis, Aleida van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 27-02-1741 Gerharda Bulters is alsnog ƒ100 schuldig
aan Aleida van der Sluis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 86v
Kinderbewijs

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

DATUM: 09-06-1738

78

Wed. Jan de Witte
Secretaris
Wed. Johan Tollius

228

229

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schocking, Grietje
Nijenhuis, Gerrit
Dompselaar, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerharda Greven als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g.; zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 86v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rens, Gerbrecht
Bollink, Gerrit
Oordt, Berend van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmegjen, Aleida,
Johanna en Hendrina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ200 c.g. samen; zij belooft ze goed op te voeden, te laten leren lezen en
schrijven en ze een goede uitzet mee te geven, kortom te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 87
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen de Mennonieten kerk en de koperslager

comparanten

Roelofs, Grietjen
Bartelink, Roelof
Bijsterbos, Derk

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Derk Bijsterbos een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen
huis waar nog een verplichting op rust t.b.v. Jan Bos.
NB. In de kantlijn: op 08-06-1740 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wed. van Gerrit Greven
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 13-08-1738

Wed. van Albert van Gennip
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 02-10-1738

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

79

Wed. Gerrit Bartelink
Oudste zoon

230

231

232

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 87v
Kinderbewijs

DATUM: 26-02-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Gerrit
Gerrits, Dirk
Lonssen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Engeltjen Gerrits als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g., de
lijfstoebehoren en enkele sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 20-03-1755 heeft Engeltien Gerrits de voogden
bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 87v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lous, Grietje
Lous, Lubbert
Aandreessen, Derk

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derk, Aart en Lous
Lousen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een rijksdaalder; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 87v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klaassen, Geesjen
Joossen, Gerrit
Hattem, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berend Teunis als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

Wdn. van Aaltjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-08-1739

Wed. van Jan Petersen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 28-01-1740

Wed. van Teunis Berends
Voogd
Voogd

80

Moeder

233

234

235

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 88
Kinderbewijs

DATUM: 03-03-1740

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Gerritjen
Kuiper, Gerrit
Poelman, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lisabeth van der Beek
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.; zij
belooft haar dochter behoorlijk lezen en schrijven te laten leren en mocht zij,
comparante, eerder overlijden dan wordt er 100 daalders (van 30 stuivers het
stuk) uitgekeerd. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 88
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berg, Gerrit ten
Snel, Simon
Nuro, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik ten Berg als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ175 c.g. en een
gouden ring; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 04-06-1765 melden de curatoren in de boedel van
Gerrit ten Berg dat het kinderbewijs ad ƒ175 c.g. is uitbetaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 88v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, tussen het achterhuis van Cuijper en Schaak

comparanten

Hagevoordt, Gerrit
Meulenhoff, Hermina
Hane Peterszoon, Jan de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Hane Peterszoon een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Gijsbert van der Beek
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 21-03-1740

Wdn. van Clasina Nuro
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-04-1740

81

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

236

237

238

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 89
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrit
Lubberts, Jan
Broekhuisen, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Aaltjen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ425 c.g. en diverse
gouden / zilveren sieraden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 89
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Haak, Gerrit Jan
Antwerpen, Jannichjen van
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 16-01-1744 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 89v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Broden
Kampen, Oudestraat, t.o. de Blauwehandsteeg

comparanten

Pele, Gerrit
Rens, Gerbrecht
Sluis, Aleida van der

samenvatting

DATUM: 04-07-1740

Wdn. van Hendrikjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-11-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 18-01-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Tollius

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag
van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij

82

hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-12-1749 meldt de gevolmachtigde van de erven van
schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

239

240

241

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 90
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jaspers, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd diverse gouden / zilveren sieraden, in de akte
genoemd; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 90v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Gerrit Jansen
Galen, Willem van
Rijsebos, Willem

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 90v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Windkorenmolen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Bokhorst, Gijsbert
Vook, Hilligjen Winands
Hane, Jan de
Hane, Everdina de

DATUM: 20-03-1741

Wdn. van Dirkjen Harms

Vader

DATUM: 04-04-1741

Wdn. van Janna Beumers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-05-1741

83

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

242

243

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Hane en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun aandeel in een windkorenmolen, waarvan het
andere deel toebehoort aan Jan Meijer en nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 29-12-1741 meldt Jan de Hane van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 91
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Dertien morgen land in Mastenbroek
2. Turfdragersplaats

comparanten

Hekes, Gerrit
Wende, Rensia van der
Linde, Gozuinus van der

DATUM: 06-07-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gozuinus van der Linde een
bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun aandeel in een stuk land, gezamenlijk bezit met Reinier
Borneman en de weduwe Meeuwsen uit Zwolle en hun deel van een
obligatie groot ƒ500 c.g. op de Provincie Overijssel en daarbij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 29-09-1760 meldt de echtgenoot van de erfgename
van schuldeiser ƒ400 c.g. met rente te hebben ontvangen, waarbij de
turfdragersplaats uit het verband is ontslagen; op 16-01-1775 meldt
Assuerus Strokkel namens zijn ouders van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 91v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Linde, Gozuinus van der
Erckelens, Margaretha
Bennier, ds Henricus

samenvatting

Op verzoek van een der erven, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap van Margaretha
Erckelens betreffende.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 26-08-1741

84

Borg
Overledene
Erfgenaam

Burgemeester
Wed. Joan Hoff

244

245

246

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 91v
Kinderbewijs

DATUM: 22-09-1744

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Munster, Gerrit van
Weteringe, Willem van der
Meulen, Hendrik van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes van Munster als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g en belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 92
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v .t.

comparanten

Henriks, Grietje
Berents, Teunis
Aalts, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Wolter als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en de
lijfstoebehoren met het zilver/goud; zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 92
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen genaamd de Koning van Polen
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Gelder, Gerrit van
Robbe, Hendrina
Avink, Arend
Meer, Evert ter

Wdn. van Janna van der Meulen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-03-1742

Wed. van Wolter Peters
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-05-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van wijlen Henrik Westhoven een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun twee huizen.
NB. In de kantlijn: op 18-05-1781 meldt Johanna Westerhoven van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

85

247

248

249

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 92v
Schuldbekentenis

DATUM: 29-06-1742

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Huurpaard
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Huiskes, Gerrit
Speldewind, Aeltien
Linde, Gozuinus van der

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gozuinus van der Linde een
bedrag van ƒ800 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1752 meldt Assuerus Strokkel namens Alida van
Wijnvoorden van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 93
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Klokkensteeg

comparanten

Diepen, Geertje van
Muntz, C.
Gunnink, Jan David

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis
nog bezwaard t.b.v. de advocaat A. C. Maurick.
NB. In de kantlijn: op 20-05-1747 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 93v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, bij de Venepoort, hoek van de Heilensteeg

comparanten

Brugge, Geesje ter
Vaas, Derk
Bruin, Derk de
Wissink, Harmen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria Margaretha en
Egbert Anthonij als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ225 c.g. samen, waarvoor haar huis onderpand is. Zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-05-1765 heeft Maria Margaretha Menning de

DATUM: 20-07-1742

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. F. Markelbach
Secretaris
Schoonzoon

DATUM: 03-12-1742

Wed. van Wicher Menning
Voogd
Voogd
Voogd

86

Moeder

voogden bedankt.

250

251

252

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 93v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Broederweg, hoek Broederbolwerk

comparanten

Heekes, Gerrit
Wende, Rensien van der
Wiese, Gerrit
Delden, Willem van
Schuurmeijer, Willem

DATUM: 19-06-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Gesina Croese,
dochter van Jasper Croes en wijlen Gesina Schuurmeijer, een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats, nog bezwaard t.b.v. de erven van burgemeester van der
Linde en hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 94
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Huurpaard
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Huijskes, Gerrit
Speldewind, Aeltien
Bone, Margrieta

DATUM: 16-07-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Speldewinde

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margrieta Bone een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis, nog bezwaard t.b.v. juffr. Wijnvoorden.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1752 melden de voogden over Jannes
Speldewinde van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 94v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 01-08-1743

87

253

254

255

comparanten

Som, Gerrit

Wdn. van Marrigjen Pesse

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g. en belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 94v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesseling, Gesina

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Marrigjen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 iederen belooft
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 95
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Gijsen en de Hane

comparanten

Spenke, Gerrit ten
Sanders, Johanna Engelbert
Netman, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Netman een bedrag van
ƒ300 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. Jan de Reuse.
NB. In de kantlijn: op 09-05-1783 meldt de huidige eigenares van de
hypothecatie, Geertruid Blom, alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 95
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Bovenpoorte, t.o. het Rode Hert

comparanten

Haak, Gerrit

DATUM: 01-08-1743

Wed. van Gerrit Logeman

Moeder

DATUM: 28-12-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 16-01-1744

Schuldenaar

88

Echtpaar

Antwerpen, Jannigjen van
Vos, Harmen

256

257

Schuldenares
Schuldeiser

Brunnepe

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Vos een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis tussen van Harn en Kroese.
NB. In de kantlijn: op 31-05-1765 heeft schuldeiser vrijwillig beslag laten
leggen; op 02-09-1765 melden Henrik Breuker en Gerrit van Ulsen kapitaal en
rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 95v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Brunnepe, tussen Gansneb, de stad, Markelof en de Steendijk

comparanten

Peters, Gergjen
Polleman, Derk
Willems, Geertjen
Tengnagel tot Olthuis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de drost van IJsselmuiden een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun hof in Brunnepe.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 96
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, tussen Kuper en Meijer

comparanten

Dokters, Geertruid
Versteeg, Berent
Dalen, Gerrit van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Gerharda
van Dalen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300
c.g. samen, waarvoor haar huis onderpand is, de lijfstoebehoren en enkele
zilveren/gouden voorwerpen. Zij belooft te doen wat een goede moeder
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 28-05-1761 dankt Gerharda van Dalen haar voogden.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 14-10-1744

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Willem Peters
Schoonzoon - echtpaar
e.a.
Drost IJsselmuiden

DATUM: 05-10-1744

Wed. van Dalen
Voogd
Voogd

89

Moeder

258

259

260

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 96v
Kinderbewijs

DATUM: 01-02-1745

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Klooster, Gabriel ten
Kuilman, Jurriaan
Berg, Johannes van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerhardus, Johanna en
Ariaan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g.
elk en diverse voorwerpen en kledingstukken. Hij belooft zijn kinderen goed
op te voeden, ze lezen en schrijven te laten leren en een goed ambacht.

bijzonderheden

Lijst met voorwerpen / kledingstukken in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 97
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluirink, Gerrit
Sluirink, Henrik
Werven, Gerrit van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een pond groot en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 97
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Gerrit
Wijgmoet, Dries
Willems, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Elisabeth en
Casper Gerritsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ6 samen; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Anna Broekman
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 11-05-1745

Wdn. van Femmigjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-05-1745

Wdn. van Grietje Steffens
Voogd
Voogd

90

Vader

261

262

263

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 97
Borgstelling

DATUM: 22-11-1745

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reek, Gerrit van
Steenmet, Jan Adams
Steenmet, Hendrina Adams

Borg
Erfgenaam
Overledene

Mechelen
Kloosterzuster

samenvatting

Op verzoek van de erven van Hendrina Adams Steenmet, stelt comparant
zich borg voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 97v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen Hulleman en de Haan

comparanten

Wennink, Geertruid
Hagedoorn, Willem
Wintmers, Dirk

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Pieter, Elsie en Gerrit
Jan ter Veer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12
c.g. te versterven van het ene op het ander kind, waarvoor haar woonhuis
onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 97v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Gerrit
Storms, Hillegien
Wal, Anna van de
Storm, Roelof
Bartelink, Roelof

DATUM: 21-01-1746

Wed. van Abram ter Veer
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-03-1746

Erfgenaam
Erfgename
Erfgename
Overledene
Borg

Mede namens anderen

samenvatting

Comparanten, uitheemse erfgenamen van Roelof Storm, verklaren Roelof
Bartelink tot borg aan te stellen voor de eventuele aanspraken en / of
schulden de nalatenschap betreffende voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

91

264

265

266

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 98
Kinderbewijs

DATUM: 21-11-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulen, Hendrik van der
Gerrits, Bastiaan
Jans, Rutger

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik, Everdina en
Reijdert van der Meulen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ3-3 samen; hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 98
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonis, Henricus
Brink, Jannes v. d.
Veen, Gerrit van ‘t

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Johannes en
Henrik Bonis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 elk; hij belooft
te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 98
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stoffers, Hendrikjen
Garst, H. Hendriksen v.d.
Dijck, Berend van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrick Petersen en
Petertjen Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren
dukaton elk; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Stijntjen Berends
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 01-12-1738

Wdn. Jannegien Jansen Aalst Verwest
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-01-1739

92

Wed. Peter Hendrick v.d. Garst
Voogd
Voogd

Moeder

267

268

269

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 98v
Kinderbewijs

DATUM: 26-02-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuilers, Hendrikje
Smith, Evert
Lamberinck, Wijer

samenvatting

Comparante, door haar echtgenoot verlaten, verklaart voor haar minderjarige
zoon Hendrik Smith als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ3-3 c.g.; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee
de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 98v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, hoek van de Hofstraat
2. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Botervatsteeg

comparanten

Nieuwenburg, Henrik
Zuidloo, Femmegien van
Stavast, Sander

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sander Stavast een bedrag van
ƒ2000 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
gekochte huis en hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 28-06-1753 meldt de echtgenoot van Anna Stavast van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Hermina de
Engelblik, Wolter
Lottering, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Anthonij Sijbers als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Echtgenote van Arend Smith
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 27-03-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 22-05-1739

Wed. van Frederick Sijbers
Voogd
Voogd

93

Moeder

270

271

272

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 99
Kinderbewijs

DATUM: 15-06-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Hermannus de
Bos, Jan
Telling, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Salomon, Maria en
Engeltje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1-10 en belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 99v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, tussen de uitgangen van Bijsterbos en Scheper

comparanten

Scheper, Herman
Dijk, Anna van
Hubert, H. E.
Tollius, de weduwe

Wdn. van Johanna Steenkop
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-08-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe Tollius een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 06-02-1740 wordt de akte geroyeerd na vertoon van de
kwitantie door schuldeiseres ondertekend.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 100
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. een Slag in Dronthen
2. het Hoge Land, over de Reve

comparanten

Dooth, Henricus Wilhelmus van
Stuurman, Cecilia Maria Ignatia
Haan, Joan de

DATUM: 28-09-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jopan de Haan een bedrag van
ƒ700 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
aandeel in een Slag en het Hoge Land, waarvan de andere delen toebehoren
aan de neven/nichten van schuldenares en de erven van de weduwe Hanius.

bijzonderheden

Geen

94

273

274

275

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 100v
Schuldbekentenis

DATUM: 12-10-1739

onroerend goed

Wijdschip

comparanten

Sluijs, Hans van der
Stad Kampen, ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de stad Kampen een bedrag van
ƒ1300 waarvan hij jaarlijks ƒ200 zal afbetalen. Als speciaal onderpand geldt
zijn wijdschip met zeil en treil en alle toebehoren, gekocht van Hubert
Simonsen en een schuldbekentenis ten laste van Jan Albertsen de Haan,
groot ƒ1050 wegens de verkoop van een karveelschip.

bijzonderheden

Meer details in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 101
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrijmeer, Hendrina
Knog, Willem
Krissel, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Brummel als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g.; zij belooft
te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 13-04-1791 heeft Henrik Brummel alles ontvangen en
bedankt zijn voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 101v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Henrik
Henriks, Gerregien
Nessink, dr. C.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 29-10-1739

Wed. van Henrik Brummel
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-11-1739

Vader/voogd
Dochter
Advocaat

Minderjarig

samenvatting

Comparant, vader/voogd over zijn minderjarige dochter Gerregien, verklaart
n.a.v. het decreet van 14-11-1739 tevergeefs naar een borg te hebben
gezocht en nu met handtasting i.p.v. de eedaflegging zich te verplichten tot
betaling van de kosten. Hij kiest domicilie bij zijn advocaat.

bijzonderheden

Geen

95

276

277

278

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 101v
Schuldbekentenis

DATUM: 11-12-1739

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen de wed. Beunink en van Berkum

comparanten

Brink, Hermannus
Vries, Antje de
Muller Hermanusz, Evert
Kuis, Geertruid

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Evert Muller Hermanusz en
diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 19-10-1754 meldt de weduwe van schuldeiser kapitaal
en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 102
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laar, Harmen van
Baarlink, Rutger
Burgh, Abraham ter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willempjen en Henrik
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bed met alle toebehoren;
met de voogden is overeen gekomen dat dit bed aan de dochter blijft die aan
haar broer daarvoor ƒ4 c.g. zal betalen. Hij belooft te doen wat een goed
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 102v
Kinderbewijs

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Gijsberts, Hendrina
Sanshuis, Derk
Dooren, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gijsbert en Francine
Sanshuis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 en
de lijfstoebehoren met zilveren/gouden sieraden, waarvoor zij haar
turfdragersplaats als onderpand stelt. Zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 25-03-1756 bedankt Gijsbert Sanshuis zijn voogden.

DATUM: 01-02-1740

Wdn. van Judith Matthijs
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-04-1740

Wed. van Frans Sanshuis
Voogd
Voogd

96

Moeder

279

280

281

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 102v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gaart, Hildegarda
Klomp, Derk
Jansen, Hendrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar drie minderjarige kinderen Jannes, Johanna
en Hermina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 103
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen Jan Valk en de erven Denekamp

comparanten

Slot, Henrik
Meijnders, Margaretha
Valk, Jan
Steurs, Debora

DATUM: 29-04-1740

Wed. van Jannes Dresscher
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 08-06-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Valk en diens echtgenote
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3h procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 31-10-1753 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 103v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheper, Herman
Sluis, vrouw van der

samenvatting

DATUM: 22-07-1740

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. van Tollius

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe Tollius een bedrag van
ƒ40 c.g. dat hij ten spoedigste zal voldoen.

97

282

283

284

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 103v
Vrijwillige beslaglegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheper, Herman
Dijk, Anna van
Sluis, vrouw van der

DATUM: 08-08-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Tollius

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Tollius een bedrag van ƒ40 en bovendien nog veel meer aan diverse andere
personen, in totaal ƒ365. Om verdere onkosten te voorkomen laten zij
vrijwillig beslag leggen op hun goederen roerend en onroerend.

bijzonderheden

Lijst met schuldeisers in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 104
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koenderink, Hans
IJssinga, Cornelis Th.
Jansen, Broer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemjen en Petertjen
Hans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder en een
linnenwevers getouw; hij belooft te doen wat een goede vader verplicht is,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 104v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oordijk, Harmen
Oordijk, Berend
Nijenhuis, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trui, Jan en Albert als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een linnenwevers getouw samen;
hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden

DATUM: 25-08-1740

Wdn. van Jannigjen Peters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-09-1740

Wdn. van Johanna Laerhuijs
Voogd
Voogd

98

Vader

tevreden zijn.

285

286

287

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 104v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kroeshoop, Herbert
Vogel, Willem Herbertsen
Veesen, Gerrit van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Kroeshoop als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g.; hij belooft
te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 104v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mol, Harmen
Brummel, Lubbert
Bijsterbos, Antoni

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietien, Gerrit en Jan
Mol als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.
samen; hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 105
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Hendrikje
Sluiter, Henrik
Schrader, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hermanus Koster als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd 30 stuivers; zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM: 31-10-1740

Wdn. van Maria Cramers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 09-03-1741

Wdn. van Henrikien van der Brink
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-04-1741

Wed. van Henrik Koster
Voogd
Voogd

99

Moeder

288

289

290

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 105
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Korte Boven Hofstraat, hoek Vliersteeg

comparanten

Wissink, Herman
Passer, Gerrit
Mennink, Wicher

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Wissink als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ108, waarvoor hij
zijn huis als onderpand stelt. Hij belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 105v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat , tussen het Olieslagerssteegje en ter Huistee
2. huis, erf en where met stal
Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. het Boven Gasthuis
3. een stal
Kampen, Olieslagerssteeg, tussen Schults en Trent

comparanten

Stoop, Henrik
Everts, Wichertje
Nunnink, Hermanus

DATUM: 14-08-1741

Wdn. van Marrigjen Blekers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-12-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de curatoren over de erven
Nunnink een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 27-07-1756 melden de weduwe en erfgenaam van
schuldenaar nog enige onderpanden te stellen, n.l. het huis nr. 2 en nr. 3.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 106
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Katte
Kampen, bij de Kalverhekkenbrug

DATUM: 06-04-1742

100

291

292

293

comparanten

Stellingwerf, Hermina
Hubert, H. E.
Schultz, Ephraim

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jacobus Brands
Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis
dat nog bezwaard is t.b.v. Jan Keteltas.
NB. In de kantlijn: op 03-10-1744 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 106v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Noort, Andries van
Tiemens, Aaltjen
Cuiper, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Cuiper een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 10-09-1745 verklaart schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 107
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lugtink, Hendrik
Mulder, Jan
Mark, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Lugting als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een goudgulden; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 107

DATUM: 26-06-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 23-11-1743

Wdn. van Geesjen Brinkhuis
Voogd
Voogd

DATUM: 06-12-1742

101

Vader

294

295

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen de Kalverhekkenbrug en de Blauwebrug

comparanten

Wijop, Harmen Petersen
Kuil, Hendrikjen van der
Muller, Pieter
Lange, Hendrik van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Jan Alberts van Ree (vulgo: Boersen) een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats,
nog belast t.b.v. Willem Petersen Wijop en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 05-12-1746 meldt een der voogden van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 107v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Melle, Hendrik

Samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrica als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goed
vader verplicht is, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 107v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, tussen Bleker en Bek

comparanten

Gerbrants, Hermen
Coenraets, Grietien
Lulofs, Wijnanda

DATUM: 08-02-1743

Wdn. van Johanna Smits

Vader

DATUM: 26-03-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Greven

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

102

296

297

298

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 108
Schuldbekentenis

DATUM: 07-09-1743

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, t.o. de Morrenbrug
2. drie huizen naast elkaar
Kampen, Buiten Nieuwstraat, t.o. de Buitenkerk
3. een hof
Kampen, buiten de Broederpoort, aan de singel

comparanten

Paalman, Henrik
Sitters, Anna
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis en andere vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 05-06-1759 meldt Jacob van Huisstee van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 108v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Vos, Herman
Kering, Aleida
Roldanus, Rutger

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
(innocent)

DATUM: 01-11-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gemeensman Rutger
Roldanus, als voogd over het kind van Blankvoort toe Benthuis, een bedrag
van ƒ250 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 109
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voogd, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Martina als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een gouden ring ter waarde van ƒ12 en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen
nemen.
NB. In de kantlijn: op 18-11-1756 heeft Martina Voogd haar voogd Willem
van Delden bedankt.

DATUM: 19-12-1743

Wdn. van Angenis Marters

103

Vader

299

300

301

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 109
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Overenborger, Henrik
Coelen, Johannes
Deneke, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Maria, Johan
Georg en Maria Anna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd tien
stuivers ieder en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 109v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Winkelman, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hendrik als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 ieder; hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Naam van de voogden niet in de akte vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 109v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerthuis, Hendrik
Beerthuis, Herman
Gent, Hendrik van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta, Chrijstijnjen
en Maria als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder ieder;
hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, warmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 28-02-1744

Wdn. van Anna Maria Knetting
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-03-1744

Wdn. van Clara Grevel

Vader

DATUM: 27-06-1744

Wdn. van Geesjen Gerbrants
Voogd
Voogd

104

Vader

302

303

304

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 110
Schuldbekentenis

DATUM: 16-07-1744

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Vincent, Hendrik
Rijssen, Abigael van
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 13-07-1753 meldt Gesina Schultz van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 110v
Kinderbewijs

onroerend goed

Erfje genaamd Aan de Zwarte Weg
In het Oude Broek

comparanten

Hillebrands, Henrik
Gijsberts, Henrik
Davids, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesje, Marrigje en
Willempje als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de lijfstoebehoren en
diverse gouden en zilveren sieraden, twee dukatons ieder en dan nog een
aandeel in een erfje; zij zullen allen leren lezen en schrijven en een
naaicursus volgen. Hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
Van hun oom Gerrit Gijsbertsen erven de kinderen nog aandelen in diverse
vaste goederen, waarvan de vader tot hun volwassenheid de revenuen krijgt.

bijzonderheden

Lijst met kleding en sieraden in de akte even als de lijst met vaste goederen.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 111
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Overschie, Henrik
Veltman, Johannes

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 07-09-1744

Wdn. van Stijntje Gijsberts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-09-1744

Wdn. van Hermina Dingsterveen
Voogd

105

Vader

Schulting, Jan

305

306

307

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Catharina als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 24-07-1764 heeft Catharina Overschie haar voogden
bedankt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 111v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, bij de Botervatsteeg

comparanten

Munster, Hendrina van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arend en Geertruid
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder honderd daalders waarvoor
haar huis onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 111v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk, tussen Wijop en de Pool

comparanten

Wijop, Harmen
Berents, Henrikie
Marle, Anna Maria van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Maria van Marle een
bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis, dat samen met de turfdragersplaats nog bezwaard is
t.b.v. Pieter Muller en Henrik van Lange als voogden over de kinderen van
Jan Alberts van Ree (vulgo Boersen).
NB. In de kantlijn: op 02-12-1746 meldt schuldeiseres alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 112
Kinderbewijs

DATUM: 30-10-1744

Wed. van Jurrien Golts

Moeder

DATUM: 26-01-1745

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM: 23-04-1745

106

Echtpaar

308

309

310

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat

comparanten

Hof, Herman
Schaap, Hendrik
Brink, Antonie van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrina en Willemina
Hof als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. ieder, waarvoor zijn
woonhuis onderpand is. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 112v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knop, Hendrik
Graffers, Arend van
Beks, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Herman en Abraham als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g.en belooft te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 112v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Olieslagerssteeg

comparanten

Stoop, Henrik
Everts, Wichertje
Stoop, Christiaan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christiaan Stoop een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis,
dat nog bezwaard is t.b.v. de kinderen Nunnink.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 113

Wdn. van Sara Willems
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 23-04-1745

Wdn. van Lubberta Brassers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-05-1745

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 03-06-1745

107

Echtpaar

311

312

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slijckman, Hermen
Bijsterbos, Willempjen
Bijsterbos, Jannichjen
Straten, Lambert v. d.

samenvatting

Comparant, onderscholtes in Heerde, vraagt namens de andere erfgenamen
aan Lambert van der Straten om borg te staan voor de eventuele aanspraken
en / of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 113v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stuk land genaamd het Bolligjen
Kampen, buiten de Hoge Bomen

comparanten

Enschede, Henricus van
Berents, Hermina
Werff, Anna Christina van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Christina van der Werff
een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun aandeel in een stuk land waarvan Jan van der Berg de medeeigenaar is.
NB. In de kantlijn: op 25-02-1746 meldt schuldeiseres dat alles is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 114
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Winshemius, Henrikus Egbertus
Ridder,Anna Agatha
Bundes, Jan

samenvatting

Comparant, convooimeester te Coevorden, verklaart samen met zijn vrouw
schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de erfportie die zijn vrouw tegoed
heeft van haar oom burgemeester J. H. Ridder.
NB. In de kantlijn: op 03-07-1749 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Gevolmachtigde
Erfgename
Overledene
Borg

Namens diverse familileden
Echtpaar
Wed. Jan Meijer

DATUM: 10-07-1745

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Uit Zwolle
Wed. Cloecke

DATUM: 23-07-1745

108

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

313

314

315

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 114v
Schuldbekentenis

DATUM:

30-08-1745

onroerend goed

1. Slepersplaats
2. huis, erf en where genaamd het Schuthok, met drie akkers land
Brunnepe

comparanten

Somer, Harmen
Gerrits, Machteld
Oldebroek, Jochem Reinders
Henriks, Gerrichjen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Reinders Oldebroek en
diens echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun slepersplaats, nog bezwaard en hun huis
in Brunnepe.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1756 meldt de echtgenoot van de weduwe van
schuldeiser alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 115
Verklaring

onroerend goed

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

comparanten

Beerthuijs, Harmen
Elseneur, Paulus
Appel, Maria

DATUM: 10-09-1745

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster

Echtpaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant het bedrag van ƒ600 c.g.
met rente te hebben ontvangen dat hij nog tegoed had uit de boedel van
Henrik van den Noordt i.v.m. de verkoop van een huis op de Oudestraat.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 115
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate
Kampen, buiten de Broederpoort, op de hoek naast die van brgm Ekkelboom

comparanten

Bongerts, Henrikje
Hubert, H. E.
Lemker, F.
Vollenhove, Gesina C.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan F. Lemker en diens echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt haar mate.
NB. In de kantlijn: op 10-03-1794(?) meldt schuldeiser dat het bedrag is

DATUM: 04-10-1745

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

109

Wed. Henrik Steenhouwer
Secretaris
Secretaris - echtpaar

voldaan.

316

317

318

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 116
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Teunis, Hendrikje

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Harmen Willems als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd kleding en zilveren sieraden, die hij
zal ontvangen op zijn 20e verjaardag. Zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld. Lijst met kleding etc. in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 116v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat
2. twee maten
Kampen, buiten de Cellebroeders- en Broederpoort

comparanten

Smit, Henricus
Hoove, Bernardus ten
Rheenen, Jan van

samenvatting

Comparant, gemeensman, verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Smit
en Elisabeth Smit als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
bedrag van ƒ1000 c.g, te vererven van kind op kind, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn woonhuis en nog twee maten. Hij belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.
NB. In de kantlijn: op 21-05-1754 dankt Jan Smit zijn voogden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 117
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smits, Hendrina
Smit, Gerrit
Contant, Eimbert

DATUM: 08-11-1745

Wed. van Willem Harmz

Moeder

DATUM: 24-11-1745

Wdn. van Aleida Pannenbakkers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-12-1745

Wed. van Jan Roelofs
Voogd
Voogd

110

Moeder

319

320

321

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend en Aaltjen
Roelofs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 117
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorth, Hendrik van
Dorth, Rudolf van
Twikkel, freule Maria Geertruid van

samenvatting

Op verzoek van zijn broer, stelt comparant zich borg voor de eventuele
aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 117v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aaltsen, Henrik
Vos, Jan Gerritsen
Dijk, Jan Dries van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aaltjen, Aalt, Dries en
Albert Hendricks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
bedrag van ƒ250 c.g. en de lijfstoebehoren en zilveren / gouden sieraden.
Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijst met sieraden en kleding in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 118
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt

comparanten

Huismans, Hendrina
Hubert, H. E.
Sluis, Teunis van der

DATUM: 19-04-1746

Borg
Erfgenaam
Overledene

Erfgenaam
Broer

DATUM: 26-05-1746

Wdn. van Anna Dries
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-11-1746

Wed. van Roelof van der Sluis
Momber
Voogd

111

Moeder
Secretaris

Noorth, Brunes van de
Huisman, Jacobus

322

323

324

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marta, Willem en
Johannes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150
c.g., waarvoor haar huis onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 118
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berg, Hendrik Jan van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit en Berend van
den Berg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder elk en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 118v
Onderpand

onroerend goed

Huis en hofje
Kampen, aan de Slaper

comparanten

Gerritsen, Hendrik
Hendriks, Stijntje

samenvatting

Wegens reeds verschuldigde landpacht van het Claas Kosters Slag in
Dronten, stellen comparanten hun huis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 118v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met timmerhuis
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Croese, Hendrik
Haan, Jan de
Imeker, Jan

DATUM: 19-01-1747

Wdn. van Elia van der Scheere

Vader

DATUM: 24-02-1747

Pachter
Pachtster

Vulgo: Dragonder
Echtpaar

DATUM: 07-09-1747

Weduwnaar
Voogd
Voogd

112

Vader

325

326

327

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Andries als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g., enkele
zilveren/gouden voorwerpen en 50 el stof, waarvoor hij zijn woonhuis als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 119
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Slepersplaats
2. huis genaamd het Schuthok met drie akkers land
Brunnepe

comparanten

Somer, Harmen
Gerrits, Machteld
Oldebroek, Jochem Reinders

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Reinders Oldebroek een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun slepersplaats en woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 119
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meulen, Henrik van der
Meulen, Rutger van der
Kwinkelenberg, Bastiaan v.d.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Stoffer, Caetien
en Johanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. samen,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 119v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalfsen, Jan van
Teunis, Dries

DATUM: 02-10-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 25-11-1747

Wdn. van Magtelt Drost
Voogd
Voogd

DATUM: 10-04-1748

Borg
Borg

113

Vader

Lubbert, Dries
Claassen, Herman
Benier, Keetjen

328

329

330

Overledene
Erfgenaam
Erfgename

Echtpaar - en anderen

samenvatting

Op verzoek van de erven van Dries Lubbert stellen comparanten zich borg
voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Meer namen van erven in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 119v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Soubart, Jan Henrik
Meulen, Henrik van der
Brandenburg, Abram

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna en Elsie als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 120
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ledden, Harmina van
Hubert, H. E.
Ledden, Mechteld van
Ledden, Christina van
Pastoor, Gerrit

DATUM: 18-07-1748

Wdn. van Magtelt Hendrix
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-09-1748

Gevolmachtigde
Momber
Volmachtgeefster
Overledene
Borg

Secretaris
Erfgename
Kostkoopster B. Gasthuis
Ondermajoor

samenvatting

Op verzoek van de erven van Christina van Ledden, heeft Gerrit Pastoor zich
borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 120
Kinderbewijs

DATUM: 10-07-1749

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluerink, Henrik Henriks

114

Wdn. van Janna Derks

Vader

Hulsen, Jan Hendriks van
Jans, Arent

331

332

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Derk Hendriks Sluerink
en Henrikien Henriks Sluerink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ6 c.g. ieder en een gouden ring voor de dochter; hij belooft te doen wat een
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 120v
Schuldbekentenis

DATUM: 03-10-1749

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat
2. een hof
Kampen, Groenestraat, achter de logements kamer

comparanten

Backer, Henrik
Visscher, Jochemina
Moulijn, Evert
Visschers, Marguaretha

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Evert Moulijn en diens
echtgenote een bedrag van ƒ1100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis en hof.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1770 meldt schuldeiser te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 121
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Korf, Hans
Berg, Jannigjen van den
Berg, Geertruid van den

DATUM: 30-10-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jacob Stam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruid van den Berg een
bedrag van ƒ125 c.g. tegen 3½ procent per jaar wegens nog niet betaalde
kooppenningen van haar huis, dat nu onderpand is.
NB. In de kantlijn: op 28-11-1749 meldt schuldeiseres alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

115

333

334

335

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 121v
Schuldbekentenis

DATUM: 14-11-1749

onroerend goed

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

comparanten

Timens, Hendrikje
Hubert, H. E.
Dalen, Jan van

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar wegens onbetaalde kooppenningen van
een huis.
NB. In de kantlijn: op 11-09-1780 meldt Hendrik Franke echtgenoot van
Jannegie van Dalen de hypothecatie, nog groot ƒ450, te cederen aan Roelof
Storm; op 24-04-1781 meldt deze alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 122
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where genaamd de Kat
Kampen, Burgwal,

comparanten

Veen, Hilligjen van
Hubert, H. E.
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
turfdragersplaats en haar huis, beide nog bezwaard.
NB. In de kantlijn: op 23-09-1763 meldt kapitein-luitenant de la Sabloniere,
echtgenoot van Beata Schultz, alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 122v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal en achterhuis,
Kampen, Broederstraat

comparanten

Korf, Hans
Berg, Jannetje van den
Dijck, Gerhard van

samenvatting

DATUM: 25-11-1749

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Claas Meiboom
Secretaris

DATUM: 28-11-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag
van ƒ525 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis tussen Stokman en van der Straaten, gekocht van de weduwe Stams.

116

bijzonderheden

Geen

Zie de overige akten onder letter H hierachter na de letter T.

336

337

338

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 123
Schuldbekentenis

DATUM: 28-05-1738

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Meij, Jan
Bulters, Judith
Lemker, F.
Dalen, Jan van
Erkelens, Henrikien van

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Secretaris
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Dalen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis tussen Oldeneel en Bavink.
NB. In de kantlijn: op 26-07-1752 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 123v
Kinderbewijs

DATUM: 18-08-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spijcker, Jesina Hendriksen
Mak, Arnoldus
Hillebrants, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltjen en Abraham
Jansen Mak als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton
samen en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 123v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herekes, Jan Berentsen
Ruerink, Gerrit

Wed. Jannes Henriksen Mak
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-10-1738

117

Wdn. van Gesijntjen Ruerink
Voogd

Vader

Kuijper, Jannes

339

340

341

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annigjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5 c.g. en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 123v
Kinderbewijs

DATUM: 01-11-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geus, Jantje
Bos, Peter
Jochems, Jacob
Hendricks, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltjen en Jochem
Peters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6500 c.g.
samen, de lijfstoebehoren en gouden/zilveren sieraden; verder voor het
meisje een bed met toebehoren en voor de jongen het beste paard dat bij
zijn volwassenheid in zijn moeders stal staat. Zij belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Peter Jochems
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 124
Kinderbewijs

DATUM: 07-11-1738

onroerend goed

Drie maten land in een erfje
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Krissel, Jan
Lankhorst, Laurens
Berg, Harmen van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janna, Adriana en
Catharijna Krissels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ500 c.g. ieder, waarvoor hij enige maten lands als onderpand stelt;
verder de lijfstoebehoren en moeders goud/zilver, dat van het ene op het
andere kind komt te versterven. Hij belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 124v

Wdn. van Magtelt Coijers
Voogd
Voogd

DATUM: 05-03-1739

118

Vader

342

343

onderwerp

Bezwaar

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattum, dr J. van
Sloet, Adriaen
Sloet tot Lindenhorst, douairiere
Egten t. d. ouden Ruitenborg, Ph. G.
Gansneb gen. T., Wolter Herman

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Overledene

Majoor
Moeder
Kinderen Sloet
Oud-burgem.

samenvatting

Comparant spreekt namens zijn opdrachtgevers, zijn verwondering uit over
het feit dat de heren Gansneb genaamd Tengnagel tot het Hogerhuis en tot
Olthuis zich als fideicommissaire erfgenamen hebben laten inleiden in de
boedel van wijlen Wolter Herman Gansneb genaamd Tengnagel. Zijn
opdrachtgevers betwisten dit op basis van het testament.
Kopieën van het bezwaar worden aan betrokkenen uitgedeeld.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 126
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbergen, J. B.
Lemker, Johanna Margaretha

samenvatting

Namens de erven van Johanna Margaretha Lemker douairiere van W. H.
Gansneb genaamd Tengnagel, doet comparant uitleiding, neemt afstand van
de inleiding die de heren R. Gansneb genaamd Tengnagel tot Hogehuis,
drost van IJsselmuien en L. Gansneb genaamd Tengnagel tot Olthuis
hebben gedaan m.b.t. de nalatenschap van Wolter Harmen Gansneb
genaamd Tengnagel.
Kopieën worden uitgedeeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 126v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dunharden, Jan
Linde, G. van der

samenvatting

Mede namens zijn afwezige echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn
aan G. van der Linde een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 18-03-1749 meldt Jan Strokkel namens zijn
schoonzuster Alida van Wijnvoorden, erfgename van schuldeiser, van
bovenstaande te zijn voldaan.

DATUM: 09-03-1739

Erfgenaam
Overledene

Burgemeester
Douairiere W.H. Gansneb ..

DATUM: 11-03-1739

Schuldenaar
Schuldeiser

119

Echtpaar
Burgemeester - arts

344

345

346

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 127
Bezwaar

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattum, dr Joan van
Sloet, Adriaan
Sloet toe Lindenhorst, douairière
Echten t.Oud Ruitenborg
Tengnagel, Wolter Harmen

DATUM: 27-06-1739

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Overledene

Majoor
Moeder
Voogd

samenvatting

Voor de tweede maal maakt comparant, namens zijn opdrachtgevers,
bezwaar tegen het feit dat de Heren Tengnagel tot het Hogehuis en
Tengnagel tot Olthuis zich hebben laten inleiden in de fideicommissaire
nalatenschap van W. H. Tengnagel, omdat comparants opdrachtgevers
menen daarin gerechtigd te zijn op basis van het testament.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1739 zijn de aanzeggingen rondgebracht.

bijzonderheden

Zie ook: 341 en 342

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 128
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scholte, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Wilhelmina Scholte als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 c.g. en belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 128
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nunspeet, Jan van
Bleker, Derk
Nunspeet, Willem van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Aaltjen en
Derkjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3-3, te versterven
van het ene op het ander kind; hij belooft te doen wat een goed vader

DATUM: 06-08-1739

Wdn. van Anna Hendriks

Vader

DATUM: 10-09-1739

Wdn. van Ariaantje Zamzus
Voogd
Voogd

120

Vader

verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

347

348

349

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 128v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Haan, Jan Albertsen de
Peters, Barte
Sluijs, Hans van der
Prikhorst, Mense

DATUM: 08-10-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Borg

Echtpaar

Stief-schoonvader

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hans van der Sluijs een bedrag
van ƒ1050 voor een karveelschip met alle toebehoren, waarvoor zij een
betalingsregeling afspreken. Als onderpand geldt het schip met zeil en treil.
Voor alle zekerheid worden er ook een borg aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 129
Schuldbekentenis

onroerend goed

Wijdschip

comparanten

Dunharden, Jan
Herms, Aeltien
Stadsdomeinen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de ontvanger van de
stadsdomeinen een bedrag van ƒ2200 af te lossen met ƒ200 per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun schip met zeil en treil, gekocht van Gerrit van
Hoorn uit Amsterdam.
NB. In de kantlijn: op 20-01-1750 meldt de ontvanger der stadsdomeinen A.
Lemker van Breda dat schuldenaar alles heeft betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Katte
Kampen, Burgwal, hoek van de Kerksteeg

comparanten

Brand, Johan Jacobus
Stellingwerf, Willemina

DATUM: 19-10-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 08-11-1739

121

Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar

Keteltas, Jan
Alberts, Jannegien

350

351

Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Keteltas en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 03-10-1744 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Dijck, Jacob van
Rams, Willemina
Fluijt, Harmen van der
Willems, Engeltjen

DATUM: 13-05-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen van der Fluijt en diens
echtgenote een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 25-06-1751 meldt de echtgenoot van de weduwe van
schuldeiser, Engeltje Willems, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 130v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat, hoek van de Kalverhekkenweg

comparanten

Olthuis, Jan
Poelmans, Gesina
Smits, Christina
Poelman, Tijs

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christina Smits een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis; er wordt ook een borg aangesteld.
NB. In de kantlijn: op 12-06-1767 meldt M. van Romunde namens
schuldeiseres alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 20-06-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Borg

122

Echtpaar

352

353

354

355

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 130v
Kinderbewijs

DATUM: 25-06-1740

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walmach, Johannes
Croen, Johannes Coenraad
Carmeijer, Lodewijk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johannes als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 en belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 131
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hartman, Jan
Schaap, Gerrit
Schaap, Hendrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietjen en Hilligjen
Schaap als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en belooft te
doen als een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 131
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uilenbroek, Jan
Uilenbroek, Derk
Bos, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruid Jansen
Uilenbroek als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3
c.g. en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 131

Wdn. van Catrina Jansen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 16-07-1740

Wdn. van Geertruid Schaap
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-07-1740

Wdn. van Margareta Thomas Buitendijk
Voogd
Voogd

DATUM: 14-09-1740

123

Vader

356

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolde, Jan Gerrits van ter
Rinkhouwer, Geerling
Morre, Lambertus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrigjen en Clasina
Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse gouden/zilveren
sieraden en voorwerpen; hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 07-02-1772 meldt Michiel Groenewout, voogd i.p.v.
Geerling Rinkhouwer, het kindsdeel aan Clasina te hebben uitgereikt;
volgens afspraak van februari 1772 is het andere deel uitgereikt aan de
vader.

bijzonderheden

Vader ook: Jan Gerrits. Achternaam overledene ontbreekt.
Informatie in Apostille van 03-02-1772.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Amesfoort, Jan van
Vrijmeer, Peter
Amesfoort, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna, Petertjen,
Engel en Berentjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 samen en
belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Lubbigjen ..
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-09-1740

Wdn. van Derkjen Vrijmeer
Voogd
Voogd

Vader

10-11-1740: Joannes Priede zie letter M waar P abusievelijk is geregistreerd.

357

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 131v
Kinderbewijs

DATUM: 13-03-1741

onroerend goed

Geen

comparanten

Sanders, Johanna Engelbert
Arssen, Emmanuel
Blom, Frans

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Blom als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., de lijfstoebehoren
en het zilver/goud, waarvan de voogden een inventaris hebben. Zij belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

124

Wed. van Reinier Blom
Voogd
Voogd

Moeder

358

359

360

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 132
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noort, Jan ten
Noort, Abram ten
Engelen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan ten Noort als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 132
Schuldbekentenis

onroerend goed

De achterste windkorenmolen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Meijer, Jan
Teunis, Engbertjen
Haan, Jan de
Haan, Everdina de

DATUM: 21-03-1741

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 06-05-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Haan en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun aandeel in een windkorenmolen waarvan het
andere deel toebehoort aan Gijsbert Bokhorst.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 132v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berk, Jan
Eckelboom, Egbert
Epe, Teunis van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Catharina Berk
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. ieder, te
versterven van het ene kind op het andere en aan het meisje de

DATUM: 01-06-1741

Wdn. van Maria Schutz
Voogd
Voogd

125

Vader

zilveren/gouden sieraden. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 06-06-1757 heeft Catharina Berk haar voogden
bedankt.

361

362

363

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 132v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kroes, Jan Jansen
Vrijdag, Matthijs
Mulder, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Hendrikjen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 133
Schuldbekentenis

onroerend goed

Slepersplaats

comparanten

Conink, Jan Gerrits
Teunis, Marrigjen
Gerrits, Jan
Veessen, Gerrit van

DATUM: 22-06-1741

Wdn. van Marrigjen Hendriks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-06-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over hun
minderjarige kinderen een bedrag van ƒ300 c.g. dat deze kinderen hebben
geërfd van hun oom Hendrik Gerrits Kamphoff. Als onderpand geldt hun
slepersplaats.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1751 melden de kinderen de Conink het kapitaal
te hebben ontvangen, de slepersplaats uit het verband te ontheffen en de
voogden te danken.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 133
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 03-07-1741

126

364

365

366

comparanten

Doorn, Jannes van

Wdn. van Maria Schilders

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina en Annegien
van Doorn als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12
te versterven van het ene kind op het andere; hij belooft te doen wat een
goede vader verplicht is.

bijzonderheden

Voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 133
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nederbos, Joan Hendrik
Stennekes, Derk
Hoff, Joan
Antonides, ds Livius
Hoff, Albert Henrick

Vader

DATUM: 26-08-1741

Borg
Borg
Overledene
Erfgenaam
Erfgenaam

Overste - luitenant
Hindelopen
West Terschelling

samenvatting

Op verzoek van de uitheemse erven van Joan Hoff, hebben comparanten
zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en / of schulden de
nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 133v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kist, Jacobus van der
Engelen, Willem van
Hendrixen, Coen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan van der Kist als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 134
Kinderbewijs

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Ee, Jan van

DATUM: 22-09-1741

Wdn. van Anna Catharina Mulders
Voogd
Voogd

DATUM: 23-09-1741

Wdn. van Hilligjen Thijs

127

Vader

Vader

Bleker, Derk
Knollenberg, Thijs

367

368

369

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claasje Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., waarvoor
hij als onderpand stelt zijn turfdragersplaats; verder de lijfstoebehoren en
sieraden. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Volledige lijst kleding en sieraden in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen naast elkaar
Kampen, hoek van de Nieuwe Markt

comparanten

Lambert, Jan Pieter de
Schellinger, Hillegonda Louisa

DATUM: 12-10-1741

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jan de Lambert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hillegonda Louisa Schellinger een
bedrag van ƒ2500 c.g. tegen 3 procent per jaar, wegens de aankoop van twee
huizen die nu als onderpand gelden, gekocht van Hendrik Eekhout: tussen
juffr. Hoedemaker, de Nieuwe Markt en van Ingen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haak, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltjen Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g.; hij belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Staal, Jan
Staal, Wigger

DATUM: 02-11-1741

Wdn. van Elisabeth Dreesman

Vader

DATUM: 04-11-1741

Wdn. van Marguareta Jans
Voogd

128

Vader

Staal, Jacobus

370

371

372

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik en Geertien
Staal als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.
samen; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Veneman, Isebrand
Ingen, Pieter van
Heine, Jan van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Theunessien, Jacobus,
Johannes en Cornelis Veneman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ49 c.g.; hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is,
waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koeweij, J.
Voogh, Christiaan
Schinckel, Cobus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jannes Koeweij als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en hij belooft te doen wat
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135v
Dankbetuiging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ploeg, Jan
Beerthuis, Harmen

DATUM: 13-11-1741

Wdn. van Johanna Staal
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-02-1742

Wdn. van Aeltje Konst
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-03-1742

Comparant
Curator

129

Amsterdam

Kloostere, Daniel ten

373

374

375

Curator

samenvatting

Comparant, meerderjarig geworden, erfgenaam van wijlen Sara Ploeg, dankt
de curatoren voor hun administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met achterliggende akkers
Brunnepe, aan de dijk tot aan de Greente

comparanten

Beumers, Jan
Hendriks, Jannichjen
Pastoor, Hester

DATUM: 14-03-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Dochter Gerrit Pastoor

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hester Pastoor een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis in Brunnepe.
NB. In de kantlijn: op 22-02-1759 meldt Gerrit Pastoor van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 136
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberg, Jan
Hardenberg, Peter
Belt, Frans van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Hardenberg als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g.; hij
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 136
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Hofstraat, naast de achteruitgang van huis het Huurpaard

DATUM: 15-05-1742

Wdn. van Roelofie Alberts van der Belt
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-10-1742

130

376

377

378

comparanten

Kuleman, Jurrien

Comparant

En echtgenote

samenvatting

Mede namens zijn afwezige echtgenote, verklaart comparant ten behoeve
van de provincie Overijssel voor de ontvangst van het vuurstedegeld en de
duizendste penning als onderpand te stellen zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 14-02-1743 meldt echtgenote van comparant, Geesjen
Berends, het verband op hun huis te accepteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 136v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruskam, Jan
Wijssink, Harmen
Noord, Willem van de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Jansen Gruskam
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g. en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 136v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast Jan van Hoorn

comparanten

Dijk, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijntien, Kornelis en
Anna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g.
samen, waarvoor zijn woonhuis onderpand is. Hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 07-06-1759 dankt Wijntien van Dijk de voogden; op 2604-1763 dankt Anna van Dijk de voogden.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 137
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en land

DATUM: 25-10-1742

Wdn. van Maria Christoffels
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-10-1742

Wdn. van Wilhelmina Rams

DATUM: 114-12-1742
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Vader

Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen de meent en Barteld Groen

379

380

381

comparanten

Berends, Jan
Reinders, Jochem

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Berends een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 27-08-1744 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 137v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nederbosch, Jan Henrik
Marle, B. van
Stennekes, Derk
Sterke, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wolter Nederbos als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ36 c.g.; hij belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 137v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamd het Melkmeisje
Kampen, Speldenmakerssteeg, hoek van de Nieuwstraat
2. een hof
Kampen, aan het Bolwerk, bij de Broederpoort

comparanten

Karsten, Jan
Overbos, Aleida
Nessink, Maria

DATUM: 21-03-1743

Wdn. van Alida van Marle
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 25-06-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Geretz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Nessink een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun aandeel
in een huis en in een hof, dat schuldenares gemeen heeft met haar zuster
Rebecca Overbos.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 138

DATUM: 15-07-1743

132

382

383

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spoolde, Jan van
Schierhold, Arend
Schierhold, Anna
Henriks, Helmig
Schierhold, Theunis Jacobs
Jacobs, Jannegien
Moulijn, Evert

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Voogd
Overledene
Overledene
Borg

Met echtgenoot
Over erfgenamen
Echtpaar

samenvatting

De erfgenamen van Theunis Jacobs Schierhold en Jannegien Jacobs,
hebben Evert Moulijn aangesteld tot borg voor de eventuele aanspraken en /
of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 138v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Barrée, Johannes
Heine, Jan van der
Jans, Elsjen

DATUM: 19-09-1743

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van der Heine en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 139
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jan
Heerde, Jan van
Heerde, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Grietjen Jans als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5-5; hij belooft te doen wat een
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 16-01-1744

Wdn. van Neeltien Jans
Voogd
Voogd
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Vader

384

385

386

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 139
Schuldbekentenis

DATUM: 03-02-1744

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Breukel, Jannes Jansen
Jans, Gerrichjen
Bleker, Derk
Sellis, Gerrit Petersen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Gijsbert Gerrits een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun huis, tussen dat van Marten Rijgen en de
hof van Berend van den Noord.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 139v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met bongerd en hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, van de Noordweg tot de Steendijk

comparanten

Breuker, Jannes Jansen
Jans, Gerregien
Welmers, Gerrit
Bloemers, Anna

DATUM: 20-02-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Welmers en echtgenote
een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis tussen Rinkelaar en Luijks.
NB. In de kantlijn: op 20-02-1755 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 139v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Berg, Jan van den
Vries, Dievertje de
Oever, Jan van ‘t - sr
Groenouw, Adriaan van

samenvatting

DATUM: 20-02-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Fockelina
Schimmelpennink een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 20-11-1744 melden de voogden van bovenstaande te
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zijn voldaan.

387

388

389

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 140
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Hulst, Jannes Nijpers van
Oedekerk, Trijntje
Knuth, F. C. van
Bruins, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan F. C. Knuth een bedrag van
ƒ900 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis en een borg.
NB. In de kantlijn: op 28-06-1753 is de schuld betaald en wordt de akte
geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 140v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trip, Jannegien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adam, Geesjen en
Pieter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 ieder
en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 141
Schuldbekentenis

onroerend goed

huisje
Kampen, Vismarkt, naast de ruiterwacht

comparanten

Schaap, Jan
Andel, Christina Willemsen van den
Brunier, Johannes
Schultz, Ephraim

DATUM: 14-03-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Borg

Echtpaar

DATUM: 21-03-1744

Wed. van Jan Stiel

Moeder

DATUM: 23-04-1744

135

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar

390

391

392

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Brunier en Ephraim
Schultz een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huisje.
NB. In de kantlijn: op 08-07-1744 meldt Johannes Brunier zijn deel over te
dragen aan Ephraim Schultz; op 05-01-1756 meldt Johannes Christoffel
Schultz deze obligatie over te dragen aan Anthonie Klopman, koopman uit
Deventer.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 141
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huisje
Kampen, Vismarkt, naast de ruiterwacht

comparanten

Schaap, Jan
Andel, Christina Wil. van den
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren nog schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huisje, dat nog bezwaard is.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 141v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huisje
Kampen, Vismarkt, naast de ruiterwacht

comparanten

Schaap, Jan
Andel, Christina Willemsen van den
Klopman, Gerrit

DATUM: 23-04-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 23-04-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Deventer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Klopman een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huisje dat nog met twee leningen bezwaard is.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 142
Schuldbekentenis

DATUM: 24-04-1744

onroerend goed

Twee huizen tegenover elkaar

136

Kampen, Hofstraat

393

394

395

comparanten

Wolfsen, Johanna
Hubert, H. E.
Bone, Abraham

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Severin Stoop
Secretaris

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Abraham Bone een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
twee huizen.
NB. In de kantlijn: op 17-07-1794 de houder van de hypothecatie, C. V.
Moulin, verklaart van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 142v
Kinderbewijs

DATUM: 18-05-1744

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berends, Jan
Lubberts, Jan
Kuiper, Willem
Gerrits, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. en een pink of ƒ15
c.g. Hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is te doen, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 142v
Eedaflegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolt, Jan van het

samenvatting

Comparant heeft als grossier de eed afgelegd volgens artikel 45 van de wet
op de brandewijn en gebrande wateren.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 143
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

Wdn. van Geesjen Dries
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-05-1744

Comparant

DATUM: 10-08-1744
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Grossier

Kampen, Buiten Nieuwstraat

396

397

comparanten

Rodrigo, Jacomina
Hubert, H. E.
Marle, Gerrit van

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Berend van Marle
Secretaris
Zwager

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zwager Gerrit van Marle een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
zij haar woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 06-05-1783 meldt Berend Gooij namens schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof, een kampje land en een mate ervoor
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Berends, Jan
Egberts, Lambertjen
Bundes, Joan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Bundes een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 20-11-1750 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 144
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, Jan
Wolt, Jan van ‘t
Vestrinck, dr Abraham

DATUM: 27-08-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-11-1744

Comparant
Tegenpartij
Advocaat

Zwager

samenvatting

Omdat comparant er niet in is geslaagd een borg te vinden in de juridische
kwestie tegen zijn zwager, verklaart hij de kosten, die hij misschien zal
moeten betalen, op zich te nemen.

bijzonderheden

Geen
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398

399

400

401

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 144v
Kinderbewijs

DATUM: 11-03-1745

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kenting, Jacobus
Cornelissen, Gerrit
Wit, Peter de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Maria en
Egberdina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van
ƒ20 c.g., de lijfstoebehoren en diverse zilveren voorwerpen; hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 144v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Greven en de weduwe Spraakmans

comparanten

Smit, Jan
Harms, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Harms een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 145
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where met stalling
Kampen, Oudestraat, naast de Dom van Keulen, tot in de Hofstraat

comparanten

Sterke, Jan

samenvatting

Comparant, ontvanger van het vuurstedegeld, verklaart dat hij zijn woonhuis
als onderpand stelt voor de correcte uitoefening van zijn functie.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 145
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Wdn. van Helena Nieuwenhuis
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-05-1745

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 21-06-1745

Ontvanger

DATUM: 22-10-1745
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402

403

404

comparanten

Gerrits, Jan
Anthonij, Evert
Bos, Winand

Wdn. van Margareta Berens
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Jansen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g.; hij belooft zijn zoon
een ambacht te laten leren evenals lezen en schrijven en verder te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 145v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Jan
Lubberts, Aart
Lubberts, Willem
Dries, Hendrik

samenvatting

Comparant, stadsmeijer op het Kampereiland, verklaart voor zijn
minderjarige kinderen Aaltjen, Marretjen en Lubbert Jans als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ90 c.g. ieder en samen de
lijfstoebehoren en sieraden. Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijst met kledingstukken en sieraden in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 146
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Jan
Einberen, Berend van
Brambag, Jan Carel Tomas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lena en Aleida Meijer
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 c.g. en belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waar de voogden tevreden mee zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 146
Schuldbekentenis

DATUM: 04-11-1745

Wdn. van Trijne Dries
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-12-1745

Wdn. van Berendina Lit
Voogd
Voogd

DATUM:
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30-12-1745

Vader

405

406

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Berk, Jan
Grafhorst, Wijbrecht van
Bijsterbos, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bijsterbos een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, gekocht uit de boedel van Jan Meijer en Jannichjen Bijsterbos.
NB. In de kantlijn: op 04-09-1755 meldt Jurrien Bijsterbos te zijn voldaan van
kapitaal en rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 146v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laan, Jannetje van der
Wijhe, Albert van
Wissink, Harmen

samenvatting

Comparante verklaart voor har minderjarige kinderen Berend en Anna
Lizabeth de Bruin als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
bedrag van ƒ50 c.g. te versterven van het ene op het andere kind; zij belooft
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 146v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Nieuwenburg en Brinkman

comparanten

Berkum, Jan van
Valk, Johanna Maria
Brunier, Jannes

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 10-01-1746

Wed. van Derk de Bruin
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-01-1746

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Jannes Brunier een
bedrag van ƒ585 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 08-02-1766 tonen Barend Brunier en echtgenote E.
Vriese de kwitantie en originele akte die nu wordt geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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407

408

409

410

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 147
Kinderbewijs

DATUM: 22-04-1746

onroerend goed

Akker land
Brunnepe, aan de Noord

comparanten

Ruib, Jannes

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Jacobjen Ruib als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd diverse sieraden, de lijfstoebehoren, een
zilveren dukaton en een akker land. Hij belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 147
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straten, Jasper van der
Hartsuiker, Jannes
Straten, Willem van der

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruid, Grietien en
Willem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. samen; hij
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 147v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Blanke, Jan
Eckelboom, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn traktement als piloot (loods) gebruikt zal
worden om zijn schuld af te lossen aan Pieter Eckelboom, groot ƒ450 c.g.
wegens de aankoop van een jachtscheepje dienend als veer van Kampen op
Zwolle.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 147v

Wdn. van Aaltjen Bartolz Gooij

Vader

DATUM: 26-04-1746

Wdn. van Mensien Hartsuikers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-05-1746

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 02-06-1746

142

Stadspiloot
Gemeensman

411

412

413

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Venne, Johanna van der
Moviat, Jan
Bloem, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Engeltjen, Jan en
Vincentius als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ2 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 148
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, tussen de stal van Daandels en Jacobus Jacqué

comparanten

Bos, Jannes
Leenderts, Gesina
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ140 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 148v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rodrigo, Jacomina
Dop, M.
Kuiper, G.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Adriaan als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 148v
Schuldbekentenis

Wed. van Jurrien Nieuwenhuis
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 19-08-1746

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 29-09-1746

Wed. van B. van Marle
Voogd
Voogd

DATUM: 05-12-1746

143

Moeder

414

415

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Fox, Jacob Jacobsen
Vos, Anna
Muller, Pieter
Langen, Henrik van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Jan Alberts van Rée (vulgo: Boersen) een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 10-02-1755 meldt de vader van Christina en Albert van
Rée van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 149
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Fox, Jacob Jacobsen
Vos, Anna
Wijop, Harmen Petersen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Petersen Wijop een
bedrag van ƒ50 c.g. tegen 30 stuivers per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun turfdragersplaats die nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 02-12-1749 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 149
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jilink, Jacob
Vulden, Rijk Hermsen
Brandenburg, Abraham

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert en Johannes
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en belooft
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 05-12-1746

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-01-1747

144

Wdn. van Berendina van Ommen
Voogd
Voogd

Vader

416

417

418

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 149v
Schuldbekentenis

DATUM: 24-01-1747

onroerend goed

1. huis, erf en where genaamd het Groene Rad
Kampen, Venestraat, hoek Burgwal
2. huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, bewoond door Leendert van der Berg

comparanten

Elbers, Ietien
Lemker, F.
Bijsterbos, Gerrit
Greve, Cornelia de

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Bijsterbos en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij enige vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 09-03-1761 meldt schuldeiser van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Barteld ter Spenke
Secretaris
Echtpaar

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 149v
Kinderbewijs

DATUM: 09-03-1747

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janz, Janna
Weissenberg, Frans
Kroes, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbigjen en Derkjen
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ30 c.g. en
een zilveren beugel voor de jongste, zoals de oudste al heeft ontvangen; zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 150
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huisjes
Kampen, Groenestraat, t.o. de Nieuwe Steeg, tussen Holterman/Norenburg
Kampen, Buiten Hofstraat, tussen Lijndraaier en de Haan

comparanten

Mulder, Jan
Pastoors, Abigael
Romunde, Mathijs van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Mathijs van Romunde een
bedrag van ƒ134 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand

Wed. van Eise van Berkum
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 25-04-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

145

Echtpaar

stellen zij hun twee huisjes.

419

420

421

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 150
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meij, Jan
Muntz, Conradus
Muntz, Joan Gerhard
Muntz, Catrina
Pool, Gerrit
Sluijs, Aleida van der

DATUM: 17-05-1747

Borg
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Overledene

Rechter Haaksbergen

Door vader vertegenwoordigd
Wed. Tollius

samenvatting

Op verzoek van de erven van Aleida van der Sluijs stelt comparant zich borg
voor de eventuele aanspraken en / of schulden betreffende de nalatenschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 150v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een mate
Kampen, buiten de Venepoort, Wilgenweg

comparanten

IJmeker, Jan
Muntz, Coenraad

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenraad Muntz een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
aandeel in een mate lands die hij bezit samen met juff. Bisschops.
NB. In de kantlijn: op 10-06-1759 meldt Henrik Brouwer namens advocaat R.
Metelenkamp van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 151
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slangens, Janna

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltjen, Kasper en
Maria als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve rijksdaalder ieder

DATUM: 02-06-1747

Schuldenaar
Schuldeiser

Gemeensman
Secretaris

DATUM: 01-12-1747

Wed. van Jacob Veenhuizen

146

Moeder

en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

422

423

424

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 151
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Reuze, Jan de - jr
Meijerinks, Willemina
Huizen, Frans van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frans van Huizen een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun huis.
NB. In de kantlijn: ingevolge resolutie van 27-01-1763 van Schepenen en
Raden is bovenstaand kapitaal betaald met ƒ10-13-4.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 151v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Reuze, Jan de - jr
Meijerinks, Willemina
Valk, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Valk een bedrag van ƒ80-16
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 27-01-1763 is ingevolge resolutie van Schepenen en
Raden op bovenstaande betaald ƒ6-3.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 152
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schilder, Jan Hendrik
Groenwout, Cornelis

DATUM: 30-12-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 30-12-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 01-07-1748

Borg
Borg

147

Echtpaar

Hollenberg, C.
Hollenberg, Maurits

425

426

Erfgenaam
Overledene

samenvatting

Comparanten verklaren zich, op verzoek van de erven, borg te hebben
gesteld voor de eventuele aanspraken en /of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 152v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stegeman, Jochem Arends
Weijer, Jan
Lambertsen, Willem

samenvatting

Comparant, stadsmeijer op het Kamper Eiland, verklaart voor zijn
minderjarige dochter Aaltjen Jochems als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g., de lijfstoebehoren en een bed met
toebehoren, alles door de vader te bewaren. Hij belooft haar goed op te
voeden en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met hoekhuis
Kampen, Burgwal
2. Boomgaard
Brunnepe

comparanten

Vos, Jan
Knuth, Adam Lewin van
Ridder, Hester Rogina
Kerben, Andreas

DATUM: 16-09-1748

Wdn. van Geertjen Willem Vogel
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-10-1748

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiser

Kapitein te Haarlem

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Andreas Kerben een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun aandeel in een huis en in twee obligaties op
de Provincie Overijssel, groot ƒ500 elk en een boomgaard.

bijzonderheden

Geen

148

427

428

429

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 153v
Schuldbekentenis

DATUM: 03-10-1744

onroerend goed

1. Huis, erf en where genaamde de Kat
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug
2. Turfdragersplaats

comparanten

Meijboom, Claas
Veen, Hillgien van
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ700 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis en
hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: de kapitein-luitenant Sabloniere, echtgenoot van Beata
Schultz, meldt van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 153v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nederbos, Jan
Storm, Willem
Nuis, Hermanus
Storm, Roelof

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Willem Nederbos als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2500 c.g.,
waarover de vader het beheer houdt tot meerderjarigheid van de zoon en
waarvoor hij als onderpand stelt, ter geruststelling van de voogden, de
goederen uit de nalatenschap van de overste luitenant Joan Hoff. Hij belooft
de zoon goed op te voeden en te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 154
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoort, tussen de Zwaan en het Rode Hart

comparanten

IJmeker, Jan
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 23-02-1764 heeft schuldeiser alles ontvangen.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 16-01-1749

Wdn. van Maria Storm
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-04-1749

Schuldenaar
Schuldeiser

149

430

431

432

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 154v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jan
Willems, Hermanus
Andries, Lucas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Swaantjen, Harmen en
Willem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. ieder; hij belooft
ze behoorlijk op te voeden, lezen en schrijven te laten leren en te doen wat
een goede vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 154v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Jannichjen
Brugge, Gerrit Willems van
Dompselaar, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marij, Claas, Willem
en Jannichjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6
c.g. samen; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 155
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straten, Jasper van der
Straten, Willem van der
Masman, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Lamberta van der
Straten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft te
doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

DATUM: 30-06-1749

Wdn. van Johanna Harms
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 04-07-1749

Wed. Roelof Claasen Soerkool
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 14-07-1749

150

Wdn. Swaantien Masman
Voogd
Voogd

Vader

433

434

435

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 155
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Perrotet, Jean
Hamel, Pieter du
Geffen, Winanda van

samenvatting

Comparant, voogd over Susanna Hendrina Ulhoorn, erfgename van haar
moeder Winanda van Geffen, verklaart Pieter du Hamel als borg aangesteld
te hebben voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Koldenhovesteeg

comparanten

Vries, Idzert de
Gein, Maria van
Velden, Saartje van der

DATUM: 06-08-1749

Voogd
Borg
Overledene

DATUM: 02-10-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Steenwijk

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Saartje van der Velden een
bedrag van ƒ780 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun huis waar nog een verplichting op rust.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 156
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Koldenhovesteeg

comparanten

Vries, Idzert de
Gein, Maria van
Craaienschot, …

samenvatting

DATUM: 25-10-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Zwolle

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de heer Craaienschot uit Zwolle
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar en lossen ƒ1 per week af.

151

Als special onderpand geldt hun huis waar nog twee verplichtingen op
rusten.

436

437

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 156v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. twee huisjes naast elkaar
Kampen, Venestraat en Korte Hofstraat
2. huis, erf en where
Kampen, bij de kruittoren
3. huis, erf en where
Kampen, Geerstraat
4. hof
Kampen, buiten de Hagenpoort
5. een stuk land
IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg
6. een stuk land
Mastenbroek, Sennekenweg

comparanten

Lankhorst, Jan
Krissel, Jan
Barée, Jan

samenvatting

Comparanten, voogden over Berent Lankhorst, zoon van Laurens Lankhorst,
verklaren schuldig te zijn aan Jan Barée een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee huisje met annexis
en enige andere vaste goederen of aandelen daarin.
NB. In de kantlijn: op 10-11-1769 meldt schuldeiser an bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 157
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steen, Jan Lodewijk
Campen, Broer van
Lenssink, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes, Johanna
Margrietie en Maria Steen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ2 c.g. en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 06-11-1749

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Voogd
Voogd
Kostkoper

DATUM: 23-04-1750

Wdn. van Lijsbet van der Haer
Voogd
Voogd

152

Vader

438

439

440

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 157
Kinderbewijs

DATUM: 27-04-1750

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuissel, Jan Martensen
Smit, Gerrit
Jansen, Wouter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wouter als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 en belooft te doen wat een
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Telinck, Jan
Netman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Netman een bedrag van ƒ325
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 20-06-1770 meldt Evert Top, echtgenoot van de
weduwe van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 158
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Jan
Bos, Peter
Hagen, Reinder

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gijsbert, Femmigjen,
Geesjen en Jan Willem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g.
elk en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Lammichjen Kosters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-04-1750

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 11-05-1750

Wdn. van Matjen Willems van Dijk
Voogd
Voogd

153

Vader

441

442

443

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 158
Kinderbewijs

DATUM: 09-07-1750

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rinkelaar, Jan
Peele, Gerrit
Marcus, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Alida en Johanna
Rinkelaar als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300
c.g. ieder, te versterven van het ene op het andere kind, en de
lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een goede vader verplicht is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 158
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Bovenpoorte, in de Graafschap

comparanten

Klopman, Jan
Dubbelink, Gesina
Dijk, Gerhard van

Wdn. van Johanna Peele
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-08-1750

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de oud-burgemeester van Dijk
een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun woonhuis, tussen Mastricht en de kinderen van Harderwijk.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 158v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stam, Jan
Pluim, Lucas
Wesup, Berend van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elsjen Stam als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goed
vader behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 07-09-1750

Wdn. van Jantjen Jurriens
Voogd
Voogd

154

Vader

444

445

446

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 159
Kinderbewijs

DATUM: 29-10-1750

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat
2. De eekmolen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Wolt, Jan van ‘t
Cornelis, Cornelis
Berends, Warnar
Wolt, Gerrit van ‘t
Langen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijcher, Egbert Henrik,
Anna en Hendrik als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ200 c.g. ieder en een of meer sieraden, waarvoor zijn woonhuis als
onderpand geldt en zijn aandeel in de eekmolen,. Hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 159
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en twee kampjes land
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Berends, Jan
Lubberts, Jannigjen
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van
ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 19-11-1761 is de akte geroyeerd na vertoon van de
kwitantie.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where genaamd het Groene Rad
Kampen, Venestraat
2. huisje, erf en where
Kampen, Vloeddijk, bij de stenen brug
3. huisje, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, t.o. Ephraim Schultz

comparanten

Elberts, Ida
Hubert, H. E.

Wdn. van Willemina Werstra
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-11-1750

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenares
Momber

155

Echtpaar

03-12-1750

Wed. van Barteld ter Sprenke
Secretaris

Oedekerk, Berend

447

448

449

Schuldeiser

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Oedekerk een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden enige
vaste goederen, waarvan het eerste nog bezwaard is t.b.v. Gerrit Bijsterbos.
NB. In de kantlijn: op 08-05-1783 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 160v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Jannichjen
Peters, Jan

samenvatting

Comparant, weduwe van Henrik Boer en erfgename van Aaltjen Teunis, die
in leven weduwe van Jacob Asjes was, verklaart Jan Peters te hebben
aangesteld als borg voor de eventuele aanspraken en/of schulden de
nalatenschap betreffende voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 160v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Ida
Steenbergen, Eimbrig
Jansen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannichjen, Henrikien
en Janna als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3-3 en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voerweg, Jan
Bijsterbos, Jurrien

DATUM: 17-02-1751

Erfgename
Borg

Kamperveen
Zwartendijk

DATUM: 19-02-1751

Wed. van Gerrit Jansen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-03-1751

Wdn. van Marrichjen van Rechteren
Voogd

156

Vader

Rechteren, Jan van

450

451

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margaretha en
Jannigjen Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. ieder en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lindeboom, Jan
Nugteren, Dries van
Podt, Eimbert

samenvatting

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

bijzonderheden

Naam echtgenote en die van de voogden niet vermeld in de akte

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oedekerk, Jan
Staalwerk, David
Oedekerk, Barend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannetje, Marijtje en
Jan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g.
samen en alle lijfstoebehoren; hij belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

DATUM: 22-03-1751

Weduwnaar
Voogd
Voogd

DATUM: 29-03-1751

Wdn. van Adriana Staalwerk
Voogd
Voogd

Zie achter de letter Z.

452

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 161v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Vader

DATUM: 29-03-1751

157

Vader

453

454

455

comparanten

Gerrits, Geertjen

Weduwe

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annegijn en Gerregijn
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.
NB. In de kantlijn: akte verkeerd tussengevoegd.

bijzonderheden

Naam echtgenoot en die van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 161v
Kinderbewijs

onroerend goed

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

comparanten

Smaltius, Johanna Catharina
Hubert, H. E.
Dorp, P. van
Clooster, G. ten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermanus, Conrades,
Jan Hendrik en Berendina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ150 c.g. ieder, waarvoor haar woonhuis onderpand is. Zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 162
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat

comparanten

Staal, Jacobus
Kraeijenhoff, Cornelia
Dijck, Gerhard van

DATUM: 07-05-1751

Wed. Dirk van Tiel
Momber
Voogd
Voogd

Moeder
Secretaris

DATUM: 28-06-1751

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen een bedrag van 10 stuivers per honderd per maand. Als
speciaal onderpand geldt zijn woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 162v
Kinderbewijs

DATUM: 26-08-1751

158

456

457

458

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reckelman, Jacobus
Mossikhof, Harmen
Brink, Henrik van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Louis en
Femmigjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. ieder, te
versterven van het ene op het andere kind; hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 162v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harms, Ida
Hoven, Peter Jansen ten
Dijk, Henrik van

samenvatting

Comparant verklaart voor haar minderjarige kinderen Hilligjen en Johanna
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. te versterven van het
ene kind op het andere; zij belooft te doen wat een goede moeder behoort te
doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 163
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen Krissel en Keijser

comparanten

Janrit, Jan Henrik
Trijp, Wendeltien
Peters, Grietjen

Wdn. van Janna Fonds
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 26-08-1751

Wed. van Willem van Dijk
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 29-10-1751

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Lucas Kok

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietjen Peters een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 07-03-1760 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 163

DATUM: 26-11-1751

159

459

460

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis met hof
Brunnepe, t.o. de Noortweg

comparanten

Ulsen, Jan Henrik van
Theunis, Janna
Kroese, Jasper

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jasper Kroese een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 17-04-1756 meldt schuldeiser een bedrag van ƒ50 c.g.
te hebben ontvangen; op 16-01-1764 heeft Gesina Croese kapitaal en rente
ontvangen; diezelfde dag meldt schuldeiser de obligatie aan zijn dochter
Gesina over te doen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof en stal
Kampen, Oudestraat,

comparanten

Welberg, Joan ter
Bijsterbos, Jan
Bijsterbos, Jurriaan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan en Jurriaan Bijsterbos een
bedrag van ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt
hij zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 07-05-1754 melden schuldeisers kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 164
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Berg, Jannetje van den
Hove, Jacob ten
Berg, Jan van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Korf als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een paar zilveren
schoengespen; zij belooft te doen wat een goede moeder behoort te doen,
waarmee de voogden tevreden zijn. Omdat het kinderbewijs onder de
moeder blijft, stelt deze als securiteit haar woonhuis.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 12-01-1752

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Oud-burgemeester

DATUM: 28-01-1752

160

Wed. van Hans Korf
Voogd
Voogd

Moeder

461

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 164v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Vestrink en Eckelboom

comparanten

Diesbach, Johanna
Smit, Willem
Bruins, Johannes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Henrik en Petrus
Smit als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g.
ieder. Zij belooft de kinderen te laten leren lezen en schrijven en wat verder
nodig is. Als onderpand stelt zij een obligatie groot ƒ500 c.g. ten laste van de
provincie Overijssel op naam van Pannebakker en haar woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 10-06-1771 meldt Jan Henrik Smit zijn deel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 29-02-1752

Wed. van Henrik Smit
Voogd
Voogd

Moeder

Zie de letter J bij de Z.

462

463

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 165
Wisselprotest

DATUM: 27-12-1739

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Daandels, Luiert Egbert
Daandels, J. G.
Hoppesak, Albertus Dirkz

samenvatting

Comparant heeft een wisselbrief, groot ƒ200 te betalen aan Albertus Dirkz
Hoppesak, op last van J. G. Daandels uit Suriname geweigerd en tekent
daartegen protest aan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 165
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sigerus, Lamberta
Apeldoorn, Reindert van
Grafhorst, Henrik van

Comparant
Opdrachtgever
Begunstigde

Burgemeester Kampen
Suriname

DATUM: 04-11-1741

161

Wed. van Matthijs Poupée
Voogd
Voogd

Moeder

464

465

466

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Johannes en
Joseph Poupée als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 165
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Keizerstraat, tussen Dingstede en Willemsen

comparanten

Cuiper, Lambert
Netels, Grietjen
Smitz, Christina

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christina Smitz een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met huisje erachter
Kampen, Botervatsteeg, uitkomend in de Nieuwstraat

comparanten

Erkelens, Laurens
Sluisken, Gerhard

DATUM: 01-12-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 01-03-1743

Schuldenaar
Schuldeiser

Koopman Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerhard Sluisken een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij het
aandeel in zijn woonhuis met achterliggend huisje.
NB. In de kantlijn: op 25-08-1755 meldt de weduwe van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 166
Eedaflegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straten, Lambert van der

DATUM: 21-05-1744

162

Tapper

En echtgenote

467

468

469

samenvatting

Comparant heeft als tapper de eed afgelegd volgens artikel 45 van de
ordonnantie op de brandewijn en gebrande wateren.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Koornmarkt

comparanten

Bols, Lucas
Ekkelboom, Quirinus
Pool, Laurens de
Bols, Sara Sophia
Bols, Cornelia Petronella
Sterke, Quirinus

DATUM: 04-07-1744

Schuldenaar
Schuldenaar
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Schuldeiser

Burgemeester
Burgemeester

Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Quirinus Sterke een bedrag van
ƒ2000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het
huis thans door burgemeester Bols bewoond.
NB. In de kantlijn: op 14-11-1750 is de schuld afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 167
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straten, Lambert van der
Jansen, Claas
Meijer, Jan

DATUM: 03-06-1745

Borg
Erfgenaam
Overledene

En anderen

samenvatting

Op verzoek van de erven van Jan Meijer, heeft comparant zich borg gesteld
voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 167v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Luichien
Dekker, Willem

DATUM: 18-04-1746

Wdn. van Aaltien Jans
Voogd

163

Vader

Vos, Reindert

470

471

472

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jacobje Luiches als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ70 c.g. en de
lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene niet in de akte vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 167v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof en bongaard
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Lubberts, Lubbert
Rutgers, Annegien
Oldebroek, Jochem
Henriks, Gerrigien

DATUM: 15-05-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Oldebroek en diens
echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 12-05-1766 meldt Derk Gerritsen Dijk qq. van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 168
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Lammetjen
Burgh, Abraham ter
Velthuis, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind NN. Constant als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1-10 en belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Voornaam kind niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 168
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een kofschip

DATUM: 19-02-1750

Wed. van Jacobus Constant
Voogd
Voogd

DATUM: 16-12-1750

164

Moeder

473

474

comparanten

Jacobs, Lambert
Pas, Geertruid ten

Schuldenaar
Schuldeiseres

Enkhuizen
Wed. G. Klopman - Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertruid ten Pas, o.a. wegens
geleverde Deventer koeken, een bedrag van ƒ475 c.g. tegen 4 procent per
jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn kofschip met zeil en treil.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 168v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Lubbert Willems
Vos, Claas
Voerman, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Marrichjen
Lubberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ5 c.g. en belooft
te doen wat een goed vader behoort te doen, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. In de kantlijn: op 31-08-1761 meldt Willem Vos zijn deel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 169
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arends, Louwe
Louws, Arend
Valk, Jan
Gerrits, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marretjen, Berendjen en
Jacobjen Louwsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1000 c.g., de kleding, het zilver en goud behorend tot de lijfsgoederen,
waarvan een inventaris aan de voogden is verstrekt. Hij belooft zijn kinderen
te laten leren lezen en schrijven en goed op te voeden, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 17-05-1753

Wdn. van Geertjen Jochums
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-09-1753

Wdn. van Femmetjen Asjes
Voogd
Voogd
Voogd

165

Vader

475

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 169
Kinderbewijs

DATUM: 17-10-1754

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen Oedekerk en Harms

comparanten

Gerrits, Louwe
Raas, Willem
Passen, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Derk en Andries als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ150 c.g. en
belooft te doen wat een goed vader behoort te doen. Als onderpand stelt hij
zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 06-03-1764 danken Derk en Andries van Grafhorst de
voogden voor hun administratie.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wdn. van Cornelisje Driessen
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 170 t/m 176v zijn blanco.

476

477

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 177
Schuldbekentenis

DATUM: 14-02-1738

onroerend goed

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

comparanten

Jans, Maria
Muntz, C.
Bijsterbos, Albert
Nieuweveen, Johanna

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Albert Bijsterbos en diens
echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt haar huis.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1741 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 177v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Magdalena
Harmsen, Gerrit
Meijrink, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Petertjen Scholts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Harmen Bleker
Secretaris
Echtpaar

DATUM: 29-03-1738

Wed. van Peter Scholts
Voogd
Voogd

166

Moeder

goede moeder behoort te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.

478

479

480

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 177v
verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gog, Maria van
Pape, Francis de

DATUM: 26-06-1738

Wed. van Dirk Grim
Erfgenaam

Gent - Vlaanderen

samenvatting

Comparante, nu getrouwd met Hendrick ter Veer, eerder weduwe van de
custos Grim, verklaart, na insinuaties van Francis de Pape, onder ede dat de
nagelaten boedel van Dirk Grim insolvent was, d.w.z. er waren meer
schulden dan goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 177v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peppinck, Martinus
Reijnen, Jan van
Berg, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Ammeroos als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. ieder en belooft te doen
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 178
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Tragter, Marten
Versmit, Sara
Dijk, Derk van
Tongeren, Judith van

samenvatting

DATUM: 12-02-1739

Wdn. van Anna Marij
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-12-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn wegens geleend geld en geleverde
koffiebonen aan Derk van Dijk en diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g.
waarvoor zij vrijwillig beslag laten leggen op hun roerende en onroerende

167

goederen.

481

482

483

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 178
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Dijck, Margareta van
Muntz, C.
Sluis, Aleida van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester
Tollius een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt zij haar woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 178v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berg, Maria van den
Kunder, Derk van den
Treep, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerritie van den Ordel
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse kledingstukken met
gouden/ zilveren knopen, gespen enz. zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijst met kledingstukken in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 179
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Priede, Johannes
Roos, Melchior
Sibert, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Melchior Johannes Priede
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen

DATUM: 23-04-1740

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Gijsbert Knoch
Secretaris
Wed. Tollius

DATUM: 18-07-1740

Wed. van Andries van den Ordel
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-11-1740

Wdn. van Maria Meijers
Voogd
Voogd

168

Vader

wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

484

485

486

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 179
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat

comparanten

Dijk, Margareta van
Muntz, C.
Sluis, Aleida van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. de schuldeiseres.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 179v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis met hof en stal en drie huurhuisjes
Kampen, Vloeddijk, tot in de Groenestraat, tussen de Hanensteeg en K. Post

comparanten

Bukhorst, Mensse
Bukhorst, Evertjen Egberts
Vestrink, Hendrik

DATUM: 01-09-1741

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Gijsbert Knoch
Secretaris
Wed. Tollius

DATUM: 04-01-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Vestrink een bedrag van
ƒ300 tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun, nog
belaste, woonhuis en hun paarden, vee, rijtuigen etc.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 180
Kinderbewijs

onroerend goed

1. woonhuis
Kampen, hoek van de Botervatsteeg
2. hof, verhuurd aan Mattheus Dop
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Pannebakker, Margareta
Marcus, Pieter
Smit, Henricus

DATUM: 11-06-1742

169

Wed. van Harmen Lijndraeijer
Voogd
Voogd

Moeder

Epe, Teunis van

487

488

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna en Everdina
Lijndraeijer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600
c.g. waarbij inbegrepen de opbrengst van de verkochte kleding, waarvoor zij
haar woonhuis en hof als onderpand stelt en jaarlijks 3 procent rente
betaald. Zij belooft de kinderen een goede burger opvoeding te geven. Zij
heeft diverse goederen, kleding en gouden/zilveren sieraden, aan de
voogden in bewaring gegeven.
NB. In de kantlijn: op 16-07-1757 danken de kinderen hun voogden.

bijzonderheden

Lijst met goederen in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 181
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Passer, Marrigjen
Passer, Roelof
Passer, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roelof, David en
Klaasjen Overtein als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 01-04-1756 dankt David Overtijn, nu militair, zijn
voogden; op 03-09-1756 dankt Roelof Overtein, eveneens militair, zijn
voogden; op 01-11-1759 dankt ook Claesien Overtein de voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 181
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, naast de Brands Vergadering

comparanten

Egeren, Machteld van
Muntz, C.
Vos, Harmen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Harmen Vos een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis nog
belast met ƒ139-17-8 wegens brandschatting en ƒ162 t.b.v. Boecops
Vergadering.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 20-08-1742

Wed. van .. Overtein
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-05-1743

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

170

Wed. Alard van Loon
Secretaris

489

490

491

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 181v
Schuldbekentenis

DATUM: 05-06-1743

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek van de Karpersteeg

comparanten

Groenewolt, Michiel
Heldoorn, Maria
Gunnink, Jan David

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Roededrager

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan David Gunnink een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 12-07-1763 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 182
Kinderbewijs

onroerend goed

Een haag
Grafhorst

comparanten

Avink, Maria
Avink, Berend
Petersen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid, Anna en
Truida als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g.
waarvoor een haag als onderpand geldt, verder zilveren voorwerpen en
kledingstukken, die door de moeder bewaard zullen worden. Zij belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 182v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valencijn, Martinus
Nuijs, Harmen

samenvatting

Comparant heeft verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Harmen Nuijs
in diens functie van commies van de Convoyen en Licenten ter grootte van
een kwartaal inkomsten.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 28-08-1745

Wed. van Peter Jansen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 03-11-1745

Borg
Ontvanger

171

Gemeensman
Gemeensman

492

493

494

495

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 182v
Kinderbewijs

DATUM: 10-10-1746

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijn, Margarita Geertruid de
Staal, Peter
IJdenburg, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lubbertus als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Naam echtgenoot en die van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 182v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijk, Margareta van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem Andries en
Catharina Knog als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 183
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritsen, Marrigjen
Arink, Jan
Gurrikes, Derk

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christina, Engeltjen,
Wolter, Geertruid, Gerrit en Marrigjen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. elk, te versterven op de moeder. Zij
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 183

Weduwe
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-10-1746

Wed. van Gijsbert Knog

Moeder

DATUM: 24-10-1746

Wed. van Henrick Arink
Voogd
Voogd

DATUM: 16-08-1747

172

Moeder

496

497

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where met drie huisjes daar tegenover
Kampen, hoek Veenstraat aan het Kerkhof

comparanten

Middelnes, Maria
Hubert, H. E.
Haan, J. de
Krissel, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrikjen en
Margaretha als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500
c.g. samen en honderd el linnen; voor het oudste kind een zilveren beugel en
het tweede kind een boek met zilverbeslag en verder de helft van de
goederen. Als onderpand geldt haar huis. Zij belooft te doen wat een goede
moeder betaamt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 183v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rigen, Marten
Zorg, Blasius
Pieters, Trijntjen

Wed. van Evert Bosch
Momber
Voogd
Voogd

Moeder
Secretaris

DATUM: 21-11-1747

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Erfgename

Nieuwe Pekela

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant speciaal als onderpand te
stellen voor het moeders deel van ƒ650 c.g. ten behoeve van zijn zoon
Lodewijk Zorg, zijn aandeel in het kapitaal onder beheer van Trijntjen
Pieters.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 184
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Marten
Storm, Egbert
Knoch, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roelof, Jan, Willem,
Alida, Evert en Rutger Storm als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 30-11-1747

Wdn. van Anna Tangena
Voogd
Voogd

173

Vader

498

499

500

501

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 184
Borgstelling

DATUM: 15-10-1748

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valencijn, Martinus
Nuis, Harmen

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Harmen Nuis,
commies van de Convoijen en Licenten te Kampen, inzake de ontvangst van
gelden, voor een bedrag gelijk aan een vierde deel van de jaarlijkse
ontvangst.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 184v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haas, Margaretha

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Herman Jansen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden genogen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 184v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Rode Molen
Kampen, Geerstraat

comparanten

Goch, Maria van
Hubert, H. E.
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 14-11-1755 verklaart procurator de la Sablonière
namens de erven van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 185v

Borg
Commies

Lid gezworene gemeente

DATUM: 11-01-1749

Wed. van Jan Jansen

Moeder

DATUM: 06-04-1750

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM: 29-06-1750

174

Wed. Gerrit Cuper
Secretaris

502

503

504

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Edenborgs, Maria
Meijerburg, Jan
Campen, Broer van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobjen, Annigjen,
Derk en Roelofjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen
en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 185v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Passers, Marregien
Hulsman, Jan Derk
Kelder, Jurrien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes, Gerrit en
Edwina Lodewijk als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 185v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hansen, Maria

samenvatting

Comparante verklaart voor haar zes minderjarige kinderen als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g., te versterven van het ene kind op het
ander; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 186
Schuldbekentenis

Wed. van Simon Snel
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 11-01-1751

Wed. van Jurrien Lodewijk
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 21-01-1751

Wed. van Lambertus Morre

DATUM: 29-09-1751

175

Moeder

505

506

onroerend goed

Toe Boecops Slag
Kampen, Dronthen

comparanten

Krouwels, Maria
Nunnink, Nicolaas
Huistée, Jacob ter

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob ter Huistée een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
aandeel in een Slag te Dronthen, waarvan zij de pachtinkomsten zal
gebruiken om de rente te betalen.
NB. In de kantlijn: op 05-02-1767 meldt Bernardus ter Huisteede namens
zijn vader van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 186v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Marten de
Haan, Evert de
Keiser, Berend Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Bartha de Haan als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5 c.g. en belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 186v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nieuwenburg, Michiel
Veen, Pieter
Meeuwen, Emilia van

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Hermanus Nunnink
Zoon

DATUM: 01-06-1753

Wdn. van Aleida Gruis
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 20-09-1753

Borg
Erfgenaam
Overledene

Amsterdam
Wed. Jacobus Verheide

samenvatting

Op verzoek van de erven van Emilia van Meeuwen, heeft comparant zich
borg gesteld voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

176

507

508

509

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 187
Borgstelling

DATUM: 21-09-1753

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nieuwenburg, Michiel
Schimmelpennink, Henrik
Veen, Pieter
Meeuwen, Emilia van
Meeuwen, Geertruid van

Borg
Borg
Erfgenaam
Overledene
Erfgename

Amsterdam
Wed. Jacobus Verheide
Wed. Jan Bastiaans

samenvatting

Op verzoek van de erven van Emilia van Meeuwen, hebben comparanten
zich borg gesteld ten behoeve van Geertruid van Meeuwen, zuster van
overledene en kostkoopster in het G. en C. Gasthuis, die het vruchtgebruik
van de helft van de nalatenschap heeft gekregen en voor de vier legaten van
ƒ150 elk aan de vier kinderen van Pieter Bastiaans, die pas worden
uitbetaald na het overlijden van Geertruid van Meeuwen.
NB. In de kantlijn: op 22-04-1772 ontslaan Pieter Veen en de kinderen
Bastiaans Michiel Nieuwenburg van zijn borgtocht.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 187v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeij, Michiel
Unen, Hendrik van
Tije, Herman ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobus, Arentjen,
Hendrikjen en Janna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g.
ieder en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 187v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Marten
Konink, Christiaan
Schrader, Frederik Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Smit als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

DATUM: 14-11-1754

Wdn. van Geertruid Heege
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-06-1755

177

Wdn. van Jantien van Dijk
Voogd
Voogd

Vader

510

511

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 187v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Magteltjen
Haan, Hermannus de
Lammers, Lubbert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albert Aartsen Spoor als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 188
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leis, Maria
Nunspeet, Tijmen van
Stoel, Steven van der
Leis, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derkjen, Lisabet,
Jannigjen en Geertjen Teunissen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ3208-17 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: zie het volgende boek op zijn letter.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 05-03-1756

Wed. van Aart Jansen Spoor
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-05-1763

Wed. van Teunis Aarsen
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijde 188v is blanco.

512

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

DATUM: 21-08-1749

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wit, Neeltje de
Kruid, Paulus
Weteringe, Willem van de

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Zwerus

178

Wed. van Arend Bakker
Voogd
Voogd

Moeder

Bakker als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10-10 ieder en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

513

514

515

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dries, Nise
Lubberts, Jan
Driessen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobie, Aeltie,
Marregie, Neeltie, Lubbert en Dries als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ250 c.g. en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 189
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Neeltje
Jochems, Evert
Berg, Berend van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Gerrit Jans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton van ƒ3-3- en belooft te
doen wat een goede moeder behoort te doen, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 189v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nibergal, Nicolaas
Soer, Hans Miggel
Walsaks, Joost

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elisabeth Nibergal als

DATUM: 14-03-1751

Wed. van Aart Lubberts
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 17-05-1753

Wed. van Jan Gerrits
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 20-12-1753

Wdn. van Maria Wesenberg
Voogd
Voogd

179

Vader

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 190 t/m 200v zijn blanco.

516

517

518

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 201
Verklaring

DATUM: 13-03-1739

onroerend goed

Woonhuis
Kampen, Venestraat

comparanten

Hegelaar, Otto Nicolaas
Jager, Lubbert

samenvatting

Comparant belooft met handtasting zijn woonhuis in de Venestraat in mei
volgend jaar aan de eigenaar terug te geven.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Schilder, Jan Hendrik
Lulofs, Hendrina
Straten, Lambert van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lambert van der Straten een
bedrag van 150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 02-06-1754 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 201v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brands, Jannegjen
Berentsen, Jan
Jansen, Jan

Comparant
Eigenaar

DATUM: 28-05-1755

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 03-07-1755

Wed. van Cornelis Derks
Voogd
Voogd

180

Moeder

519

520

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derk en Gerbrand als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton ieder en belooft
te doen wat een goede moeder behoort te doen, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 202
DATUM: 13-11-1755
Convenant over wijziging testament

onroerend goed

1. Het Veltinkveld cum annexis
2. de Langenhorts, buurschap Ane, Hardenberg
3. Twikkeloos Slag, Dronten

comparanten

Merwede, Jan Frederik van der
Merwede, Willem Daniel van der
Beninga, J. A. C. van
Merwede, Jan Willem Cornelis van der

Comparant
Testateur
Voogdes
Begunstigde

Majoor
Douairière

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn oom Willem Daniel van der Merwede via zijn
testament aan de oudste zoon van comparant, Jan Willem Cornelis, het
Veltinkveld heeft gelegateerd met fidei commissaire bezwaar.
Testamentaire dispositie: indien Jan Willem Cornelis van der Merwede
kinderloos overlijdt, vervalt e.e.a. aan de zoon van testateur, Volkmer Boijer
van der Merwede, die reeds enige vaste goederen in het land van Dronten
bezit.
Clausula concernens: omwille van de goede verstandhouding, zullen de
douairière en haar kinderen uitkeren aan de oudste zoon van Jan Frederik
van der Merwede de helft van de Langenhorst, een aandeel in het Twikkeloos
Slag; dit alles goedgekeurd door Ridderschap en Steden.

bijzonderheden

Zeer uitgebreide akte, bevat veel informatie.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 204v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reckman, Jan
Reckman, Jacobus
Fransen, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 en belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 27-11-1755

Wdn. van Jannichjen Kappers
Voogd
Voogd

181

Vader

521

522

523

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 204v
Kinderbewijs

DATUM: 05-01-1756

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rokes, Jan
Schreuder, F. H.
Knolleman, Theunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bernardus, Maria Anna,
Joseph, Anna Margrieta en Hans Jurrien Rokes als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd aan ieder kind 12 stuivers en 8 penningen en belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 205
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oosterwolde, Jan Lubberts van
Scholte, Jan Egbertsen
Brink, Jannes van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrikien, Lubbert,
Marrigien, Ave en Aeltien Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een serie kleding en enkele zilveren beugels en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Lijst met kledingstukken in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 205v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jennegien
Sellis, Henrik Gerrit
Dijk, Berend van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Wijgertien Jans van
Dijk als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 en de lijfstoebehoren met
enkele gouden/zilveren knopen en belooft verder het kind te laten leren
lezen, schrijven en naaien en haar een goede uitzet te geven, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Anna Maria Ledigmans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 07-04-1756

Wdn. Swaantien Jans Bolter
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 07-04-1756

Wed. van Jan van Dijk
Voogd
Voogd

182

Moeder

524

525

526

527

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 205v
Schuldbekentenis

DATUM: 17-04-1756

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Croese, Jasper
Croese, Gesina

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn dochter Gesina Croese een
bedrag van ƒ176 c.g. dat hij zo snel mogelijk zal terugbetalen en waarvoor hij
zijn persoon en goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 206
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oever, Jan van ‘t

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneke, Ariaan en
Abraham van ’t Oever als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
bedrag van ƒ6500 c.g. en belooft de kinderen een behoorlijke opvoeding te
geven en te doen wat een goed vader betaamt.

bijzonderheden

Voogden zijn niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 206
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Jan
Willemz, Berend
Hemek, Berend

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbegien, Hendrik,
Everdina en Gerrit Janz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g.
samen en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 206v
Schuldbekentenis

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM: 20-05-1756

Wdn. van Hendrina Nieuwenburg

Vader

DATUM: 26-08-1756

Wdn. van Klaasjen Janz
Voogd
Voogd

DATUM: 19-11-1756

183

Vader

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort, tussen Lemker en Strokkel
2. een hof
Brunnepe, Pannekoekendijk

comparanten

Snijder, Jurrien
Diepenbroek, Sophia
Nelissen, Johanna Elisabeth

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Boon

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Elisabeth Nelissen een
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 18-04-1763 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 207v t/m 212v zijn blanco.

528

529

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 213
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Manvis, Pieter
Pannebacker, Lambert
Burg, Claas van den

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren beugel en voor zijn zoon Berend
een gouden ring; hij belooft verder te doen wat een goed vader betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 213
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Hardenbergh, Pieter
Groothuis, Lubbigjen
Merwede, Adriaan Willem van der

samenvatting

DATUM: 23-01-1738

Wdn. van Janna Panhuis
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-11-1738

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

Comparant, mr timmerman, en zijn echtgenote verklaren schuldig te zijn aan
Adriaan Willem van der Merwede een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis, dat nog bezwaard
is t.b.v. de huidige schuldeiser.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1752 is de akte geroyeerd, omdat freule
Blankvoordt deze hypothecatie kreeg toebedeeld uit de nalatenschap van
schuldeiser, haar grootvader.

184

530

531

532

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 213v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Asser en Raas

comparanten

Lenssinck, Pieter
Dijck, Driesjen van
Bruins, Gerrit
Benk, Maria

DATUM: 09-12-1738

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bruins en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 31-03-1741 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 214
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Geerstraat, hoek van de Nieuwstraat
2. hof
IJsselmuiden, in de Zak

comparanten

Staal, Peter
Dalen, Jan van
Bos, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartjen, Jannes en
Peter Staal als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag
van ƒ100 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en samen een
bijbel met zilver beslag en drie gouden ringen. Hij belooft een goede vader te
zijn en ze te laten leren lezen en schrijven, waarmee de voogden instemmen.
De vader stelt als onderpand zijn huis en hof voor de nog niet uigekeerde
kinderbewijzen.
NB. In de kantlijn: op 29-07-1757 dankt Peter Staal zijn voogden; op 05-091757 doet Jan Staal hetzelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 214v

DATUM: 09-04-1739

Wdn. van Jannegjen Peffers
Voogd
Voogd

DATUM: 06-08-1739

185

Vader

533

534

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulder, Pieter
Ingen, Piet van
Ree, Albert van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesje Mulders als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd 50 daalders van 30 stuivers het
stuk en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 214v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Pieter
Engelen, Wilhelm van
Ham, Pieter van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna en Getruid als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 215
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Hamel, Pieter du
Stokmans, Engeltjen
Knueth, F. C.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan F. C. Knueth een bedrag van
ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis met alles wat erin staat, nog bezwaard t.b.v. dezelfde schuldeiser.
NB. In de kantlijn: op 03-04-1749 meldt de gevolmachtigde van de
erfgenamen van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wdn. van Grietje Wessels
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-08-1739

Wdn. van Wilhelmina Tonus
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 14-03-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

186

Echtpaar

535

536

537

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 215v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Uilenborg, Pieter
Veen, Aaltjen
Veen, Cornelis
Zijp, Evere van

samenvatting

Comparant verklaart namens de erven van Evere van Zijp twee obligaties te
hebben ontvangen: één, groot ƒ2005 op naam van Dirk Klaassen Kalf en de
ander, groot ƒ360 op naam van Gerrit Jansen Kalf, beide ten laste van het
land van Holland en West-Friesland, kantoor Medemblik.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 216
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Hardenberg, Peter
Blankvoord t. d. Pothof, Elisabeth M.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Maria Blankvoord toe
den Pothof een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij zijn woonhuis, dat nog bezwaard is t.b.v. de erven van
van der Merwede.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1752 meldt de gevolmachtigde van
schuldeiseres dat de akte is geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 216v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat, tussen de Pool en de erven Westhoven

comparanten

Leestemaker, Pieter
Oenen, Gerrit Jansen van
Klooijenberg, Henrik
Leestemaker, Gerrit

samenvatting

DATUM: 15-04-1740

Echtgenoot / momber
Erfgename
Erfgenaam
Overledene

Oud-schepen Medemblik
Echtgenote
Niet aanwezig
Wed. Langereis

DATUM: 23-05-1740

Schuldenaar
Schuldeiseres

Mr timmerman

DATUM: 06-02-1741

Wdn. van Geertruid van Oenen
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

Absent

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Berendina
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de lijfstoebehoren met het
zilver/goud, waarvan de voogden de inventaris hebben en een bedrag van
ƒ200 c.g. samen. Hij belooft de kinderen te laten leren lezen, schrijven en
rekenen, de jongen een ambacht te laten leren en het meisje naailessen te

187

laten volgen en een goed vader te zijn. Als onderpand stelt hij zijn huis.

538

539

540

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 217
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, in de Buitenhoek, tussen van Assen en Raas

comparanten

Leussink, Pieter
Dijk, Driesje van
Nijenburg, Abraham
Vriesen, Clamon

DATUM: 31-03-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Janneke
Aarsen een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 19-04-1779 meldt Willem Bijsterbos, houder van de
hypothecatie, alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen van Hooven en Bruijnier

comparanten

Hardenberg, Peter
Bundes, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent. Als speciaal onderpand geldt zijn huis, bewoond door
de weduwe van Cuijk.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 218
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberg, Peter
Bommenée, Willem
Hardenberg, Jan

DATUM: 13-04-1741

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 11-10-1742

Wdn. van Lubbegjen Groothuijsen
Voogd
Voogd

188

Vader

541

542

543

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pieter, Henrik, Geesjen
en Johanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren
dukaton ieder en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 218
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk, tussen v.d. Berg en Huisman
2. huis, erf en where genaamd Steenwijk
Kampen, Boven Nieuwstraat, hoek St. Jacobssteeg

comparanten

Ingen, Pieter van
Draaks, Teuntjen
Bantjes, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bantjes een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden twee
huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koopers en Rijswijk Slag
Dronten

comparanten

Elseneur, Paul
Appel, Maria
Bundes, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van
ƒ2000 c.g. tegen zeven stuivers van iedere honderd. Als speciaal onderpand
geldt hun aandeel in enige landerijen.
NB. In de kantlijn: op 05-11-1744 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 219
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 06-12-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 05-08-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 26-11-1744

189

Echtpaar

544

545

comparanten

Ingen, P. van
Greve, Maria Antonia
Elten, Tobias van
Deek, J. H. van der

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gedaagde
Borg

Advocaat

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, stelt comparant J. H. van der Leek als borg in
de procedure tegen Tobias van Elten.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 219v
Schuldbekentenis

DATUM: 09-04-1745

onroerend goed

1. Een runmolen met pakhuizen, woningen en leerlooierij
Kampen, buiten de Hagenpoort
2. een hof
Kampen, aan het eind van de Heilensteeg

comparanten

Slangenburg, Paulus Croeuger v.
Sterke, Hester
Sterk, Quirinus
Stock, Susanna Margaretha

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar - K.’veen
Echtpaar

samenvatting

Comparant, schout van Kamperveen, en echtgenote verklaren schuldig te
zijn aan Quirinus Sterk en diens echtgenote een bedrag van ƒ3000 c.g. (van
20 stuivers) tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun runmolen met annexis, die zij moeten verzekeren voor ƒ4000 en waarvan
zij de polis aan de schuldeisers moeten tonen. Er is nog een verplichting
t.b.v. de weduwe Lipperus uit Zwolle.
NB. In de kantlijn: op 09-03-1752 meldt Quirinus Eckelboom als curator over
de kinderen van schuldeisers de leerlooierij uit het verband te ontslaan; op
17-10-1764 wordt de akte geroyeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 220
Schuldbekentenis

DATUM: 03-09-1746

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Horst, Peter van der
Gijsberts, Hendrina
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats, nog bezwaard met een bedrag van ƒ200 kinderbewijs t.b.v.
comparants voorkinderen.
NB. In de kantlijn: op 25-04-1765 meldt de houder van deze akte de
gemeensman J. J. A. van Ongeren kapitaal en rente te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

190

Echtpaar

546

547

548

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 220v
Schuldbekentenis

DATUM: 24-05-1747

onroerend goed

1. woonhuis
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk
2. huis, erf en where genaamd Steenwijk
Kampen, Boven Nieuwstraat

comparanten

Ingen, Pieter van
Draak, Teuntjen
Rinkelaar, Jan
Peel, Johanna

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Rinkelaar en diens
echtgenote een bedrag van ƒ867 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun twee huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 221
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leussink, Peter
Dijk, Dirk van
Havenaar, Derk

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Hilletjen, Anna
en Jannetjen Leussink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een
rijksdaalder ieder en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 221
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en stal
Kampen, Geerstraat

comparanten

Horst, Peter van der
Gijsberts, Hendrina
Haan, Abraham de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham de Haan een bedrag

DATUM: 01-06-1747

Wdn. van Driesjen van Dijk
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-06-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
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Echtpaar

van ƒ50 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.

549

550

551

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 221v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Peter Willemsen
Bos, Gerrit Willemsen
Capitain, Willem Aartsen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aart, Gerrit en Willem
Petersen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12
c.g. ieder en alle drie samen de lijfstoebehoren. Hij belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Lijst met kledingstukken e.d. in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 222v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Bos, Peter Willemsen
Derks, Cunnigien
Roeters, Hendrik

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Roeters een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 15-05-1772 meldt de zoon van schuldeiser, Jan
Hendrik Roeters, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 223
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Runmolen en de leerlooierij
Kampen, buiten de Hagenpoort
2. twee hoven
Kampen, aan het Bolwerk

comparanten

Slangenburg, Paulus Croeungen v.

DATUM: 17-10-1747

Wdn. van Trijntjen Aartsen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-06-1748

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 21-06-1749
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Schuldenaar

Echtpaar - schout

Sterke, Hester
Henriks, Willem
Jans, Gerrit
Cornelisz, Volkert

552

553

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Kamperveen
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Wijchert Evertz en Jannetien Derks een bedrag van ƒ1000 c.g. van 20
stuivers het stuk tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun runmolen met annexis en twee hoven die nog bezwaard zijn t.b.v.
Quirinus Sterk.
NB. In de kantlijn: op 09-03-1752 melden de voogden de leerlooierij uit het
verband te ontslaan; op 21-05-1759 hebben de voogden ƒ500 ontvangen en
ontslaan de hof tussen de Cellebroeders en Broederpoort uit het verband;
op 23-06-1762 is het restant afbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 223v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where cum annexis
Kampen, Nieuwstraat, bij de St. Jacobssteeg

comparanten

Hardenberg, Pieter
Blancvoort t.d. Pothof, E. M.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan freule E. M. Blancvoort tot den
Pothof een bedrag van ƒ200 c.g. met verlopen rente, bovendien nog drie
leningen van ƒ200 met de daarop verschuldigde rente. Zij bieden vrijwillig
verwin aan op al hun goederen, met name hun woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 224
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oorst, Peter van
Huit, Michiel
Hosebeem, Rutger

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Francis, Albert Jans,
Claas en Gerrit Oorst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g.
ieder en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn

bijzonderheden

Geen

DATUM: 13-11-1750

Schuldenaar
Schuldeiseres

En echtgenote

DATUM: 26-04-1751

Wdn. van Berendina Seisink
Voogd
voogd
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Vader

554

555

556

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 224
Borgstelling

DATUM: 23-08-1753

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slangenburg, P. C. van
Vogel, Willem Herbertsen
Wessels, Jan

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen op verzoek van de erfgename voor
de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende
gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 224v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dorp, Pieter van
Valencijn, Martinus
Gronouw, Tobias van

samenvatting

Comparant, rector der triviale scholen (Latijnse School), verklaart voor zijn
minderjarige kinderen Adrianus, Pieter, Johanna Elisabeth, Margareta
Theodora, Jan Diederick, Maria Gerhardina en Jacob van Dorp als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. ieder, te versterven
van het ene kind op het andere. Hij belooft hen goed op te voeden en te doen
wat hij verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 224v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bakker, Paulus
Bakker, Henrick
Goutum, Bernhard van
Bruinier, Quirinus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teunis, Gesina
Willemina, Anna Everdina en Paulus Bakker als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ2500 ieder. Hij belooft hen een goede
opvoeding te geven en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Borg
Overledene
Erfgenaam nom. uxoris

Scholtus
Kampereiland
Kamperveen

DATUM: 09-10-1755

Wdn. van Margareta Hoepeling
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-01-1756

Wdn. van Anna Stavast
Toeziend voogd
Adm. Voogd
Adm. Voogd
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Vader

557

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 225
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Horst, Peter van der
Gijsberts, Hendrina
Thijs, Geertjen

DATUM: 26-03-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Jan Bartels

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertjen Thijs een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar
turfdragersplaats, die nog bezwaard is t.b.v. de gemeensman van Ongeren.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1765 meldt de echtgenoot van schuldeiseres te
zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 226 t/m 234v zijn blanco.

558

559

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 235
Onderpand

DATUM: 15-02-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Roelof Gerritsen

samenvatting

Comparant verklaart ten behoeve van de kooplieden te Amsterdam die hem
zijde hebben geleverd een speciaal onderpand te stellen, n.l. de acht
twijnmolens, instrumenten en gereedschappen tot de zijdebewerking
behorende om zodoende eventuele schade te kunnen verhalen

bijzonderheden

Zie: resolutie van Schepenen en Raden van dezelfde datum.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 235
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Gijsen en de Haan

comparanten

Blom, Reinier
Engelbert. Johanna
Meijer, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Meijer een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis, waar nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op18-11-1746 verklaren de erven van schuldeiser alles te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Comparant

Zijdereder

DATUM: 07-07-1738

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
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Echtpaar

560

561

562

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 235v
Verklaring

DATUM: 27-01-1739

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gansneb, gen. Tengnagel, R. A.
Gansneb gen. Tengnagel, L. A.
Gansneb gen. T., Wolter Herman
Lemker, Johanna Margarieta

Comparant
Comparant
Echtpaar
Douairière

Drost IJsselmuiden
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren dat hun oom/tante Wolter Herman Gansneb
genaamd Tengnagel en Johanna Margrieta Lemker als huwelijkse
voorwaarden hadden dat als een kind uit hun huwelijk ongetrouwd of zonder
testament overlijdt, de goederen teruggaan naar de vorige eigenaar, zijn
familie.dit wordt bevestigd door het testament. Nu ook de weduwe is
overleden, menen comparanten recht te hebben op de nalatenschap.

bijzonderheden

De roededrager heeft deze verklaring aan de erfgenamen van de douairière
overhandigd.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 237v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Molin, Evert
Steenbergen, J. B.
Lemker, Rudolphina Anna
Lemker, Anthonie Pieter
Lemker, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met toestemming van R. A. Gansneb gen.
Tengnagel tot het Hogehuis, drost van IJsselmuiden en L. A. Gansneb gen.
Tengangel tot Olthuis aan de erven van de douairière Gansneb genaamd
Tengnagel een verklaring over het erfhuis heeft overhandigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 237v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where met Oranjeboom in de gevel
Kampen, Broederstraat, zuidzijde
2. huisje naast het vorige
Kampen, Hofstraat, t.o. de Plantage

comparanten

Woltgraaf, Rudolphus
Erkelens, Hester
Lulofs, Winande

samenvatting

DATUM: 07-02-1739

Comparant
Voogd
Erfgename
Erfgenaam
Erfgenaam

Roededrager
Burgemeester
Weduwe
Ontvanger
Postmeester

DATUM: 28-04-1739

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Arts – echtpaar
Wed. Greven

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Winande Lulofs een bedrag van

196

ƒ1100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
enige vaste goederen gekocht van Batjen Storms weduwe Wolter van Laar.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1760 meldt A. S. Greven van bovenstaande te
zijn voldaan.

563

564

565

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 238
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gansneb gen. Tengnagel, R. A.
Gansneb gen. Tengnagel, L. A.
Sloet, Adriaan
Sloet tot Lindenhorst, douairière
Echten, J. P. van

DATUM: 10-06-1739

Comparant
Comparant
Erfgenaam
Erfgename
Voogd

Drost van IJsselmuiden
Majoor

samenvatting

Omdat hun oom en tante, Wolter Herman Gansneb genaamd Tengnagel en
Johanna Margareta Lemker, zijn overleden evenals hun kinderen, maken
comparanten aanspraak op de nalatenschap in overeenstemming met de
huwelijkse voorwaarden en testament van overledene. Deze verklaring wordt
uitgereikt aan de erven van de douairière.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 239v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stalling
Kampen, Oudestraat, hoek van de Klokkensteeg

comparanten

Kok, Roelof
Trijps, Wendeltje
Nijenburg, Arend

DATUM: 07-01-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De voogden ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Arend
Nijenburg een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 22-01-1750 meldt Paulus Bakker als voogd van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 240
Kinderbewijs

DATUM: 21-01-1741

197

566

567

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Reijn
Bokhorst, Mense Janse
Celis, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Reijns als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en diverse zilveren voorwerpen. Hij
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 240
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ridder, R. H.
Ridder, Catharina Jacoba
Kerber, N.
Ridder, J. H.
Bundes, Jan

Wdn. van Janna Henriks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 16-10-1741

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Erfgenaam
Overledene
Schuldeiser

Nomine uxoris
Burgemeester

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Burgemeester Ridder, verklaren schuldig te
zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ1200 van 20 stuivers het stuk tegen 4
procent per jaar. Hun erfportie geldt als onderpand.
NB. In de kantlijn: op 17-10-1749 heeft schuldeiser de portie van Catharina
Jacoba Ridder ontvangen; op 30-10-1750 is de portie van N. Kerber betaald;
op 08-10-1764 heeft ook R. H. Ridder zijn deel betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 240v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erf
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Patculs tot Posendorpf, R. A. van
Bundes, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ1000
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn erf, waar
nog een verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 15-03-1754 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 04-05-1742
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Schuldenaar
Schuldeiser

568

569

570

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 241v
Schuldbekentenis

DATUM: 10-06-1743

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Achter de nieuwe Muur, naast huis de Vlas Sack

comparanten

Betten, Rijck
Heerde, Eva van
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1750 heeft schuldeiser kapitaal en rente weer
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 242
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, R. H.
Bundes, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Bundes een bedrag van ƒ400
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt de erfportie van
zijn oom burgemeester Ridder.
NB. In de kantlijn: op 08-08-1750 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 242v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ridder, Rijk Hajo
Winshemius, Hendrikus Egbertus
Ridder, Anna Agatha
Ridder, Jan Hendrik
Bundes, Jan

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 24-04-1744

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 23-10-1745

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Overledene
Schuldeiser

Coevorden – echtp.
Burgemeester

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Hendrik Ridder, verklaren schuldig te zijn
aan Jan Bundes een bedrag van ƒ400 c.g. tetgen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun erfportie uit de nalatenschap van hun
overleden oom.
NB. In de kantlijn: op 03-06-1749 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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571

572

573

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 243
Kinderbewijs

DATUM: 01-11-1745

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerde, Reijntjen van
Aalderink, Assuerus v.
Voogd, Christiaan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arend en Geesje van
Duffelen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. ieder en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 243v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, hof, erf en where
Kampen, niet vermeld
2. hof
Kampen, Heilensteeg

comparanten

Veen, Rudolph I.U.D.
Berg, Harmen van den

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harmen van den Berg een bedrag
van ƒ1000 c.g. tegen zeven stuivers per honderd iedere maand. Als
onderpand geldt zijn woonhuis en zijn hof.
NB. In de kantlijn: op 19-10-1769 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wed. van Henrick van Duffelen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 12-06-1747

Schuldenaar
Schuldeiser

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 243v
Schuldbekentenis

DATUM: 19-09-1747

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hes, Rutger
Broese, Gosen

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van zijn broer Jan Hes, verklaart
schuldig te zijn aan de pupillen een bedrag van ƒ491-17 c.g. dat hij belooft
op 23-03-1748 terug te betalen, waarmee de mede-voogd instemt.
NB. In de kantlijn: zie de volgende akte, waarmee deze is geperimeerd.

Schuldenaar
Voogd

200

Voogd

bijzonderheden

574

575

576

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 244
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Melksteeg

comparanten

Hes, Rutger
Hooijman, Rebecca
Broese, Gosen

DATUM: 21-03-1748

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Mede-voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gosen Broese, mede-voogd over
de kinderen van wijlen Jan Hes, een bedrag van ƒ491-17-10 c.g., de helft van
het bedrag waarvoor comparanten de boedel van wijlen Johannes Hes en
Anna Hooijmans, ouders van eerste comparant, hebben overgenomen, en dit
tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt de helft van hun
woonhuis, waarvan de andere helft aan de pupillen hoort.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 244v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rigen, Marten
Hartman, Ivo
Wesling, Roeijer
Rijp, Pieter van de
Galen, Jan H. van
Wesseling, Berend

DATUM: 11-11-1748

Borg
Borg
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene

Oom
Oom
Oom

samenvatting

Op verzoek van de erven van Berend Wesseling, stellen comparanten zich
borg voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van éèn jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 244v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Reijnt
Hoijer, Jan
Harms, Gerrit

DATUM: 13-11-1749

Wdn. van Henrikien Derks
Voogd
Voogd

201

Vader

577

578

579

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijne en Henrikien
Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en twee
hemden; hij beloof te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 245
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Horn, Willem van
Gangel, de Heer van
Veen, R.

DATUM: 30-12-1750

Borg
Opdrachtgever
Gevolmachtigde

Sous-luitenant

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld in de procedure die de heer van Gangel
aanspant tegen Lambert van der Straten.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 245
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Schepensteeg, op de hoek

comparanten

Meulen, Rebecca van der
Zegen, C. J. van
Beerthuis, Bernardus
Noorth, Hermanus van den
Beerthuis, Geertruid
Verhoef, P. H.

DATUM: 17-02-1751

Schuldenares
Momber
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename
Schuldeiser

Wed. Herman Beerthuis

Echtpaar
Overste

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan P. H. Verhoef een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het
woonhuis van eerste comparante.
NB. In de kantlijn: op 10-04-1754 meldt de gemachtigde van de weduwe van
schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 245v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 03-06-1751

202

580

581

comparanten

Gerrits, Reinder
Roo, Gerrit de
Burg, Abram ter

Wdn. van Elisabeth Smalbroek
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta, Gerrit Jan en
Henrica als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 samen en belooft te
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 246
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erve Ceulvoet
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Woltgraaf, Rudolphus
Heekeren, Anna Geertruid v.
Tollius-van der Sluijs, mevr.

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant schuldig te zijn aan de
erven van de weduwe Tollius een bedrag van ƒ2500 c.g. waarvoor
schuldeiseres haar aandeel in het erve Ceulvoet als onderpand stelt. Om
verdere kosten te vermijden, geeft eigenaresse vrijwillig verwin op het
onderpand om dit eventueel bij executie te verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 246v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Het Bessels Slag
Dronthen

comparanten

Woltgraaf, Rudolph
Heekeren, Anna Geertruid v.
Ingen, Pelgrom van
Vestrink, Aleida Johanna

DATUM: 20-01-1752

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeisers

Arts
Douairière Schaep
De erven van ..

DATUM: 14-08-1752

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser
Schuldeiseres

Douairière Schaep
Advocaat – echtp.

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Pelgrom van Ingen en diens echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4
procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar land in Dronthen dat
nog bezwaard is met een bedrag van ƒ3000 c.g.

bijzonderheden

Geen

203

582

583

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 247
Kinderbewijs

DATUM: 19-04-1754

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nunspeet, Reinder Gerrits van
Jans, Jacob
Dijck, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Harmen van Nunspeet als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en drie
nieuwe hemden; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 247
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where genaamd het Melkmaagjen
Kampen, hoek Speldenmakerssteeg, naast Jan Greve
2. huis daarachter
Kampen, bewoond door Marten van Bremen
3. een hof
Kampen, aan het Broederbolwerk

comparanten

Meulen, Reindert van der
Overbosch, Rebecca
Dijk, Gerhard van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de oud-burgemeester Gerhard
van Dijk een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij enige vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 30-04-1779 blijkt dat kapitaal en rente zijn
terugbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wdn. Johanna Fliers
Voogd
Voogd

DATUM: 26-01-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

De bladzijden 248 t/m 259v zijn blanco.

584

Vader

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 260
Volmacht

DATUM: 12-10-1748

onroerend goed

1. Hof
IJsselmuiden, de Nieuwe Weg, aan de Zak
2. huis
Kampen, Burgwal, met hoekhuis
3. een boomgaard
Brunnepe

comparanten

Veen, Joh. Rud.

Scholtus IJsselham e.v.

204

Echtpaar

Knuth, Adma Lewin van
Ridder, Hester Rogina
Vos, Jan
Kerber, Andreas

585

586

587

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Schuldeiser

Echtpaar

Kapitein

samenvatting

Volmachtgevers machtigen Jan Vos om namens hen op te treden in
Kampen, waar zij schuldig zijn aan Andreas Kerber een bedrag van ƒ600 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in
een hof, een huis, enige obligaties en een boomgaard.

bijzonderheden

Losse brief.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 261
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Swaantje
Jans, Gerrit
Gerrits, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Henrik, Willem
en Gerrit Hendriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ150 c.g. ieder, een zilveren dukaton en alle lijfstoebehoren. Zij belooft te
doen wat een goede moedere betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 261
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Welsem, Steven van
Bruins, Gerrit
Schoonheten, Berend van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en een bijbel met zilveren
krappen. Hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 02-06-1759 heeft Egbert van Wilsem zijn voogden
bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 101

FOLIO: 261v

DATUM: 31-05-1738

Wed. van Gerrit Henriks
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 10-09-1739

Wdn. van Willemina Vos
Voogd
Voogd

DATUM: 28-10-1741

205

Vader

588

589

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bellen, Sibilla

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Maria als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 261v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spanjers, Swaantjen
Engerden, Berend van
Oostenrijk, Johannes

samenvatting

Comparant verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Catharina
Miggielsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. ieder, te
versterven van het ene kind op het andere. Zij belooft te doen als een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam echtgenoot niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 261v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Henriks, Sent
Arents, Grietje
Croese, Kasper
Oostenrijk, Jannes

Wed. van Johannes Rink

Moeder

DATUM: 21-12-1741

Weduwe
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 16-03-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Frerik Croese een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stellen zij hun turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1746 meldt Jasper Croese van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 262
Schuldbekentenis

DATUM: 13-07-1742

206

591

592

593

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moses, Simon
Isaks, Hester
Grevink, Jan Barendje

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De wed. van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Barendje
Grevinks wegens gekochte goederen een bedrag van ƒ655-10 c.g. waarvoor
zij vrijwillig verwin passeren op hun goederen en in volle eigendom cederen
het verschuldigde bedrag berustend bij Markus Wolf te Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 262v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Hofstraat, hoek Speldenmakerssteeg

comparanten

Haks, Samuel
Levi, Berendina
Leussink, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Leussink een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis met inboedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 263
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Henriks, Sent
Arends, Grietje
Greven, Albertus Stephanus

DATUM: 21-11-1742

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 12-05-1744

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Gemeensman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albertus Stephanus Greven een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt hun turfdragersplaats waar nog een verplichting op rust t.b.v. de
kinderen van Frerik Croese.
NB. In de kantlijn: deze akte is geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 263

DATUM: 13-05-1744

207

594

595

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Henriks, Sent
Arends, Grietien
Herms, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Bouwknecht

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Herms, bouwknecht in
het Buiten Gasthuis, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand geldt hun turfdragersplaats en hun woonhuis, beide nog
belast.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1746 meldt Willem Herms alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 263v

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Hendriks, Sent
Arents, Grietien
Vos, Cornelia

samenvatting

Comparanten cverklaren schuldig te zijn aan Cornelia Vos een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats en hun woonhuis, beide nog bezwaard.
NB. In de kantlijn: op 04-10-1752 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 264
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warners, Sara
Holstein, Jacob van
Woltgraaf, dr Rudolphus

samenvatting

Comparante heeft zich borg gesteld voor een bedrag van ƒ52-10 c.g. dat
Jacob van Holstein tegen 1 november aan Rudolphus Woltgraaf moet
betalen voor een jaar huishuur.

DATUM: 04-02-1746

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

DATUM: 01-05-1750

208

Borg
Huurder
Verhuurder

Wed. Henrik Bavink

596

597

598

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 264
Schenking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Blanc, Samuel le
Blanc, Marianne le
Blanc, Maria le

DATUM: 26-01-1751

Erfgenaam
Overledene
Begunstigde

Wed. Pierre Morin
Dochter

samenvatting

Comparant, die door de renunciatie van François Benjamin le Blanc, enig
erfgenaam is geworden van zijn halfzuster Marianne le Blanc, overleden te
Amsterdam, verklaart aan zijn dochter Maria le Blanc, echtgenote van Jan de
Bary Danielsz te Amsterdam, de gehele nalatenschap van zijn zuster te
schenken, bovendien alles wat comparant mocht ontvangen uit de
nalatenschap van Sara le Blanc, weduwe van Abraham Torin en gesepareerd
van Jacob Hegmars uit Breda. Dit alles volgens het convenant van 5 april
1745.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 265
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Swaentien
Gerrits, Bartelt
Willems, Hobert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Trijntien Sanger als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 265
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Henriks, Sent
Arends, Grietien
Vos, Cornelia

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelia Vos een bedrag van

DATUM: 08-02-1751

Wed. van Albert Sanger
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 04-10-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

209

Echtpaar

ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 22-01-1768 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

599

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 265v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet nauwkeurig vermeld

comparanten

Willems, Swiertien
Willems, Gerrit
Croese, Henrik
Gosens, Wigger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter Claesen Rijgen
en Geesien Rijgen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van
diverse gewassen in Hattem en Heerde, een deel van een erfje in Hattem, een
bedrag van ƒ600 c.g., 50 el linnen en enkele zilveren/gouden voorwerpen,
alles te versterven van het ene kind op het andere. Zij belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 17-04-1755

Wed. van Claes Rijgen
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

De bladzijden 266 t/m 284 zijn blanco.

600

601

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 284v
Schuldbekentenis

DATUM: 11-07-1740

onroerend goed

Wijdschip

comparanten

Sluijs, Teunis van der
Ontvanger van de stad

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de stad Kampen een bedrag van
ƒ1100 c.g. waarvan hij jaarlijks ƒ175 zal aflossen. Als speciaal onderpand
geldt zijn wijdschip met zeil en treil dat hij gekocht heeft van zijn vader Hans
van der Sluijs.
NB. In de kantlijn: op 13-06-1746 toont schuldenaar aan Schepenen en
Raden de kwitantie van zijn betalingen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 284v
Kinderbewijs

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 27-09-1740

210

602

603

604

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Werven, Thijs van
Werven, Henrik van
Dijk, Jan Heimersen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aaltjen en Gerrigjen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. samen, te
versterven van het ene kind op het andere, hij belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 285
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berg, Teunis Jansen van den
Smit, Evert
Keullers, Wichert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Teunis en Heijmen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. ieder en belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 285
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Teune

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aleida als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 en belooft te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 285
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Wdn. van Stijntje Alberts
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-06-1741

Wdn. Geertjen Jans
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-02-1743

Wed. van Jan Dirksen

DATUM: 25-05-1743

211

Moeder

605

606

607

comparanten

Jans, Teune (?)

Wed. van Jan Peter de Leeuw

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter en Jan als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en de lijfstoebehoren
en zilveren voorwerpen. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden genoegen nemen.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1759 deelt de nog levende voogd Gerrit Harmsen
de goederen aan de pupillen uit, waarbij dezen het geld aan hun moeder
kwijt schelden.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld; naam weduwe mogelijk fout.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 285v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Palthe, Trijntjen
Dijck, Daniel van
Storm, Willem
Elseneur, Egbert

samenvatting

Comparante, erfgename van haar oom Willem Palthe, bedankt haar voogden
voor de door hun gevoerde administratie.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 285v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Knollenberg, Thijs
Hendrix, Geertjen
Coortenaar, Gijsbert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Coortenaar een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
turfdragersplaats die nog bezwaard is met het kinderbewijs uit comparantes
vorige huwelijk.
NB. In de kantlijn: op 28-04-1756 meldt Johannes Wensel Paselt namens zijn
vrouw, erfgename van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 286
Kinderbewijs

DATUM: 13-06-1743

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Echtpaar

DATUM: 18-10-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM: 23-12-1743

212

Echtpaar

608

609

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Teuntien
Kuster, Berend
Ruering, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik en Johanna
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. en belooft te doen
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 286
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voet, Thijs
Donk, Geertjen en Jacomina
Bijsterbos, Jannichjen

Wed. van Lambert Ruering
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-06-1745

Borg
Erfgenamen
Overledene

Gezusters
Wed. Jan Meijer

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld op verzoek van de erven van Jannichjen
Bijsterbos voor de eventuele aanspraken en / of schulden de nalatenschap
betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 286v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koen, Jan
Twikkel, Maria Geertruid van
Zeno, Theodorus
Dorth, Gerhardus Jodocus van
Wening, Lambert
Dorth, Theodorus Ignatius van
Dorth, Judith Maria van

DATUM: 19-04-1746

Borg
Overledene
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster

Heer toe Busloo
Echtgenote

samenvatting

Op verzoek van de erven van freule Maria Geertruid van Twikkel, heeft Jan
Koen zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en/of schulden de
nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

213

610

611

612

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 287
Kinderbewijs

DATUM: 23-05-1746

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sarris, Theunis
Gerrits, Harmen
Gerrits, Jan
Bouwmeester, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigien, Gerrigien en
Sarris Theunissen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ20 c.g. ieder en ƒ24 c.g. samen voor de lijfstoebehoren en enkele
zilveren/gouden voorwerpen. Hij belooft te doen wat een goed vader
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 287
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilmsen, Teunis
Wilms, Berend
Gerritsen, Harmen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willempjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft haar goed op
te voeden, te laten leren lezen en schrijven en te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 287v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marlen, Henrik van
Marlen, Berend van
Ommen, Teunis van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrichjen, Aaltjen en
Willem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ17 c.g.
samen en belooft hen een goede opvoeding te geven, te laten leren lezen en
schrijven en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Janna Gerrits
Voogd
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 12-05-1749

Wdn. van Geesjen Claassen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 29-12-1749

Wdn. van Marrichjen van Dijck
Voogd
Voogd

214

Vader

613

614

615

616

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 287v
Kinderbewijs

DATUM: 19-02-1750

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

London, Hubert
Burg, Abram ter
Velthuis, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Elisabeth en Thijs
London als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 287v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tij, Harmen ten
Benders, Wolter
Tij, Jan ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marij ten Tij als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te doen
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 288
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Hendrina
Groenewolt, Michiel
Bremer, Casper

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Heldoorn als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd twee schellingen en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 288
Schuldbekentenis

Wdn. Annegien van IJsselmuiden
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-02-1750

Wdn. van Trijntien van der Linde
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 23-04-1750

Wed. van Jan Heldoorn
Voogd
Voogd

DATUM: 03-06-1750

215

Moeder

617

618

619

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Munnen, Harmen van
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van ƒ300
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 09-08-1753 heeft schuldeiser kapitaal en rente
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 288v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, naast een huisje van Gansneb gen. Tengnagel

comparanten

Munnen, Harmen van
Dalen, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Dalen een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 09-08-1753 is schuldeiser van bovenstaande voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 289
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gertman, Henrik
Kommes, Jan
Belders, Wolter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermine, Johannes,
Lucas Jan, Henrik en Hermanus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ2 c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 289v
Schuldbekentenis

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 03-06-1750

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM: 29-06-1750

Wdn. van Maria Damsings
Voogd
Voogd

DATUM: 09-09-1750

216

Vader

620

621

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat

comparanten

Kluver, Henrik
Kluvers, Anneke
Oedekerk, Berend
Mastenbroek, Gerrit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van wijlen Claas Mastenbroek en Marrigjen Oedekerk een bedrag van ƒ200
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 03-03-1769 meldt Berend Oedekerk van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 290
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huiskes, Gerrit
Teussink, Anna Aleida
Smaltsius, Henrik Jan

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeisr

Broer
Zuster
Voogd
Voogd

DATUM: 02-10-1750

Borg
Overledene
Erfgenaam

Wed. C. Smaltsius

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn moeder, heeft Gerrit Huiskes tot borg gesteld
voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 290
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbergen, Heimerich
Vrolijk, Reinder
Vrolijk, Frank
Vrolijk, Frank

DATUM: 02-10-1750

Borg
Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene

Oom

samenvatting

Op verzoek van de erven van hun oom Frank Vrolijk, gewezen
kwartiermeester der cavallerie, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende voor een
periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

217

622

623

624

625

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 290v
Kinderbewijs

DATUM: 11-01-1751

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holekes, Henrik
Kelder, Jurrien
Kelder, Jan Derk

samenvatting

Comparant verklajart voor zijn minderjarige zoon Jurrien Holekes als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 290v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurens, Henrik
Roelofs, Jacob
Asjes, Jacob

samenvatting

Comparant heeft Jacob Roelofs gevraagd borg te staan voor de eventuele
aanspraken en/of schulden de nalatenschap van Jacob Asjes betreffende
voor de periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Strokina Kelders
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-02-1751

Erfgenaam
Borg
Overledene

‘s Herenbroek
Binnenvader G. en C. Gasthuis
Kostkoper G. en C. Gasthuis

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 290v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Thijs
Teunis, Aaltje
Mulert, M. W. F.

samenvatting

Als erfgenaam van Aaltje Teunis, heeft comparant de douairière Gansneb
genaamd Tengnagel tot Oldenhoff gevraagd borg te staan voor de
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

DATUM: 17-02-1751

Erfgenaam
Overledene
Borg

FOLIO: 291
Schuldbekentenis

DATUM: 26-04-1751

218

Kamperveen
Wed. Jacob Asjes
Douairière Gansneb g. T.

626

627

onroerend goed

1. Huis, erf en where
Kampen, Groenestraat
2. Slepersplaats

comparanten

Conink, Toon Jans de
Conink, Marrichjen Jans de
Bantjes, Jan
Kamp, Jan Gerrits
Veessen, Gerrit van

samenvatting

Comparanten, meerderjarige kinderen van wijlen Jan Gerrits de Conink en
Marijgjen Teunis, verklaren schuldig te zijn aan Jan Bantjes een bedrag van
ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
ouderlijk woonhuis en hun slepersplaats. De vroegere voogden zijn ook
aanwezig.
NB. In de kantlijn: op 03-05-1754 heeft schuldeiser reeds ƒ100 ontvangen;
op 04-05-1759 wordt het restant betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 291v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Soer, Hans Miggel
Roo, Jan de
Franke, Jan de

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Soer als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 291v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marle, Helmig van
Nuijs, Harmanus

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Harmanus
Nuijs, commies van de Convoijen en Licenten van deze stad, als garantie
voor de correcte uitoefening van diens functie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Voogd
Voogd

Broer
Zuster

DATUM: 16-07-1751

Wdn. van Johanna E. Schoonzaal
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 19-10-1751

Borg
Commies

219

Auditeur militair

628

629

630

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 292
Schuldbekentenis

DATUM: 27-03-1752

onroerend goed

Twee huisjes
Kampen, Vloeddijk, naast de poele en naast Berend Stubbe

comparanten

Weijop, Harmen
Kuil, Henrikjen van der
Vries, Robert de
Berth, Maria

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Robert de Vries en diens
echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand gelden twee onbezwaarde huisjes.
NB. In de kantlijn: op 31-05-1758 meldt dr. J. de Vries namens de erven van
schuldeisers van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 292v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Henrik
Veen, Henrik van der
Linde, Willem van der
Hove, Marritie Lamberts ten

DATUM: 10-10-1752

Borg
Borg
Erfgenaam
Overledene

Amsterdam

samenvatting

Op verzoek van de erven van Marritie Lamberts ten Hove, hebben
comparanten zich borg gesteld voor de eventuele aanspraken en/of
schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 292v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Teune
Telder, Jan
Apeldoorn, Reinder van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Johanna Melle als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 25-01-1753
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Wed. van Henrik Melle
Voogd
Voogd

Moeder

631

632

633

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 293
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bos, Hermanus
Welberg, Joan ter
Welberg, B. J. ter
Streso, Clemens
Brouwerius, Matheus

DATUM: 24-05-1753

Borg
Overledene
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever

Oud-burgemeester
Scholtus
Predikant Leiden
En echtgenote

samenvatting

Op verzoek van de erven van Joan ter Welberg, heeft comparant zich borg
gesteld voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 293v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerink, Henrik
Hemink, Arend
Willekes, Henrik

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Derks Gerink als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ36 c.g. en belooft
verder te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 293v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gosens, Harmen
Gosens, Wicher
Baarlink, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntjen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. met de
lijfstoebehoren , gouden/zilveren sieraden en een nieuwe kist. Hij belooft te
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 03-12-1753

Wdn. van Agnies Hemink
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 22-04-1754

Wdn. van Geesjen Jans
Voogd
Voogd

221

Vader

634

635

636

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 294
Schuldbekentenis

DATUM: 11-06-1754

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, hoek Broederweg, naast bakker Bruins

comparanten

Zwarts, Hendrik
Disselhoff, Aaltjen
Bols, Lucas

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over de zoon van
roededrager Arent van Zuthem een bedrag van ƒ225 c.g. tegen 3 procent per
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 21-09-1772 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 294v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Hillegien
Jans, Gerrit
Lamberts, Willem
Voerman, Thijs

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbert, Trientjen en
Jantjen Alberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ500 c.g. ieder, de zoon nog een paard of ƒ80 en de meisjes een bed met
toebehoren en samen de lijfstoebehoren met het goud/zilver, alles te
versterven van het ene kind op het andere. De meerderjarige dochter Arentje
Alberts, getrouwd met R. Vogel, heeft haar deel al ontvangen. Comparante
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 294v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Vos, Harmen
Kevink, Aleida
Straten, Lambert van der
Horst, Willemina van der

samenvatting

DATUM: 18-07-1754

Wed. van Albert Brouwer
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-08-1754

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lambert van der Straten en
diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
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speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.

637

638

639

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 295
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Valckenier, Helmich Jan
Elseneur, Paulus
Diepen, Janneke van
Dokkum, Albert Jacobsen van
Diepen, Berendje van

DATUM: 03-12-1754

Borg
Borg
Overledene
Erfgenaam
Erfgename

Wed. van Rechteren
Echtp. - Kampereiland

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor de fideicommissaire erven van
Janneke van Diepen, weduwe van Gerrit van Rechteren, voor de eventuele
aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende gedurende een
periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 295v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met huisje erachter
Kampen, Vloeddijk, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Gast, Hendrik van der
Verbeek, Josina
Dijck, G. van

DATUM: 19-12-1754

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan oud-burgemeester G. van Dijck
een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis mt achterhuisje.
NB. In de kantlijn: op 17-12-1761 meldt de procurator de la Sablonière
namens zijn schoonvader, de schuldeiser, kapitaal en rente te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 296
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Henrikien

DATUM: 24-04-1755

Wed. van Lubbert Joosten (Groen)
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Moeder

Groen, Lubbert
Groot, Dirk de

640

641

642

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietien, Marregien
en Joost Gerrits Groen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g.
samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Familienaam niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 296
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerbrants, Herman
Steenbergen, Heimerich
Janz, Roelof

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerbrand, Harmtjen en
Grietjen Gerbrants als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ15
c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 296v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kok, Hendrikje Jansen
Voerman, Thijs
Aarts, Teunis
Beck, Daniel

DATUM: 03-05-1755

Wdn. van Grietjen Coenraads
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 02-10-1755

Wed. van Daniel Beck
Voogd
Voogd
Toeziend voogd

Moeder

Grootvader

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrigjen, Jacobjen
en Derkjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1125,
ieder kind een bed of ƒ50 en diverse gouden/zilveren voorwerpen. Het
geldbedrag zal jaarlijks met ƒ120 worden uitbetaald aan Henrick Brouwer die
het zal beleggen en de rente ervan aan de moeder uitkeren. Comparante
belooft haar kinderen een goede opvoeding te geven.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 297
Kinderbewijs

DATUM: 05-01-1756

224

643

644

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hemert, Helena van der
Wissink, Herman
Proper, Marten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johannes en
Allegonda Schrik als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 15 stuivers ieder
en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
genoegen nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 297
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ommen, Theunis van
Amersfoort, Jan van
Heijbergen, Matthijs

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Cristiaen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder en belooft te doen wat een
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 297v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. het Boven Gasthuis

comparanten

Eepe, Teunis van
Lepmans, Ida
Netman, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Netman een bedrag van
ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis,
thans bewoond door de predikant Hubert.
NB. In de kantlijn: op 02-11-1764 meldt de echtgenoot van de weduwe van
schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Wed. van Cornelis Schrik
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 25-03-1756

Wdn. van Geertien Cristiaens
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-09-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
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Echtpaar

645

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 298
Schuldbekentenis

DATUM: 17-11-1756

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Geerink, Henrick
Stegen Maria Willemsen ter
Dijck, Gerhard van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag
van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 298v t/m 307v zijn blanco.

646

647

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 308
Kinderbewijs

DATUM: 16-01-1738

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buien Nieuwstraat

comparanten

Norenburg, Wijndelt
Vriesen, Gerhardus
Bronkhorst, Wijndelt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Hendrina
Norenburg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen
wat een goed vader betaamt. Als onderpand geldt zijn woonhuis met de
inboedel.
NB. In de kantlijn: op 02-04-1773 melden de kinderen hun erfdeel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Johanna Bouwhuis
Voogd
Voogd

Vader

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 308
Kinderbewijs

DATUM: 17-03-1738

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mensink, Willem
Brink, Jannes van den
Segerman, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermannus Willemsen
Mensink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10
c.g. en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.
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Wdn. van Ariaentie Vos
Voogd
Voogd

Vader

bijzonderheden

648

649

650

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 308v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zeese, Willem Godvried
Beerske, Willem
Belier, Pieter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dora Elisabeth en
Johan David als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 308v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beurskes, Willem
Uiterwijk, Gerrit
Nijhuis, Jacobus

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sijbers, Jacobus, Anna,
Joanna Geertruid, Christina Elisabeth en Theodorus als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een c.g. ieder en belooft te doen wat een goede vader
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 308v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Huurpaard
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Bonthuis, Willem
Visscher, Johanna
Clé, Willem Jacob la
Voet, Margarita

samenvatting

DATUM: 13-08-1738

Wdn. van Anna Dorothea Slessering
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 19-05-1739

Wdn. van Berendina Draeijers
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 30-04-1740

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Jacob la Clé en diens
echtgenote een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
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onderpand stellen zij hun huis met alles wat nagelvast is.
NB. In de kantlijn: op 02-06-1741 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

651

652

653

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 309v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Venestraat, tussen van den Brink en Ekkelboom
2. huis, erf en where
Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen de kloppe Linterman en Elseneur
3. huis, erf en where
Kampen, t.o. het Boven Gasthuis, tussen Reggerink en van Dort

comparanten

Denecamp, Willem
Huisstede, Jacob ter
Vos, Claas Willemsen
Berg, Hendrik van den
Lankhorst, Jan

DATUM: 14-05-1740

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de weduwe
Nunninks en kinderen een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als
speciaal onderpand stelt hij enige vaste goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 310
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Webbigjen
Huiskes, Lubbert
Arents, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Willem Meijerink als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 310
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where

DATUM: 29-09-1740

Wed. van Henrik Meijerink
Voogd
Voogd

DATUM: 21-11-1740
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Moeder

Kampen, Venestraat, tussen van der Brink en Eckelboom
comparanten

654

655

Denekamp, Willem - de jonge
Kroon, Anna Willems
Horst, Grietien van der

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Harmen ten Hove

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietien van der Horst een
bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij het huis van hun vader Willem Denekamp de oude, waar nog een
verplichting op rust.
NB. In de kantlijn: op 06-03-1744 meldt Emmerik Bollink, echtgenoot van
Grietien van der Horst, een bedrag van ƒ132-3 te hebben ontvangen in
mindering van bovenstaande schuld.
Zie Apostille van 05-03-1744.

bijzonderheden

Achternaam schuldeiseres niet in de akte vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 310v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huisjes
Kampen, Vloeddijk, bij de Zwanenbrug en Burgwal ertegenover

comparanten

Antwerpen, Willem van
Weijman, Pieter
Bijsterbos, Gerrit

samenvatting

Comparanten, voogden over het kind van wijlen Daniel van Antwerpen,
verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bijsterbos een bedrag van ƒ100 c.g.
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden twee huisjes van de
pupil.
NB. In de kantlijn: op 23-04-1749 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 311
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Het Vordens en Twikkeloos Slag
Dronten
2. een mate
Kampen, over de Reve

comparanten

Merwede, Willem Daniel van der
Sluis, Aleida van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag van
ƒ1400 c.g. tegen 3½ procent per jaar, 3 procent bij prompte betaling. Als
speciaal onderpand stelt hij zijn aandeel in een stuk land in Dronten en een
mate over de Reve.

DATUM: 18-01-1741

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Voogd
Voogd

DATUM: 23-03-1741
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Schuldenaar
Schuldeiseres

Kapitein
Wed. Tollius

656

657

658

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 311v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Diepen, Warner van
Vos, Gesina
Merwede, Adriaen van der

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaen van der Merwede een
bedrag van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 15-06-1748 meldt schuldeiser van kapitaal en rente te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 312
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Huurpaard
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Bonthuis, Willem
Visschers, Johanna
Linde, G. van der

DATUM: 23-03-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 03-06-1741

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Burgemeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan G. van der Linde een bedrag van
ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1742 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 312v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knog, Willem
Storm, Egbert
Luike, Jannes

DATUM: 13-07-1741

Wdn. van Maria Storm
Voogd
Voogd
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Vader

659

660

661

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Catharina,
Roelof, Engeltjen en Hendrina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ200 c.g. ieder en belooft te doen wat een goed vader
betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 312v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Wobbigjen
Willems, Frank
Jacobs, Harmen
Ingen, Pieter van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lubbert Hendriks als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 312v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek Morrensteeg

comparanten

Engelblick, Wolter
Pruis, Derk
Driesmans, Johanna

DATUM: 21-08-1741

Wed. van Henrik Willems
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 12-03-1742

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derk Pruis en diens echtgenote een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent. Als onderpand geldt zijn juist van
schuldeisers gekochte huis, nog bezwaard met een bedrag als kinderbewijs
voor zijn zoon.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 313
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagen, Wilhelmina

DATUM: 15-08-1741

Wed. van Jan Krinje
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Moeder

662

663

664

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Klaas, Jannegien en
Jan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 313v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. woonhuis, erf en where
Kampen, Venestraat
2. huisje, erf en where
Kampen, Burgwal, achter de stal
3. twee huizen met een achterhuisje
Kampen, Boven Nieuwstraat, naast klopje Lindermans en t.o. het Gasthuis

comparanten

Denekamp, Willem – de oude
Romunde, Matthijs van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van
wijlen Kars Willems een bedrag van ƒ180 c.g., het restant van een legaat van
zijn overleden echtgenote aan de kinderen Willems, tegen 3 procent. Als
speciaal onderpand stelt hij diverse huizen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 314
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, hoek Botervatsteeg

comparanten

Nieuroode, Willem
Hegt, Geertruid
Gosens, Geesien
Gosens, Jannegien

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zij aan Geesien en Jannegien Gosens
een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 19-07-1748 heeft Geesje Gosens gemeld van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 314v
Borgstelling

DATUM: 29-11-1742

Schuldenaar
Schuldeiser

Wdn. Grietje Willems
Voogd

DATUM: 24-06-1743

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

DATUM: 17-09-1743
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Echtpaar

665

666

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Storm, Willem
Maurick, A. C.
Sichterman, Joan
Maurick, Jan
Korenhuisen, Henrik

Borg
Overledene
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam

Gemeensman
Burgemeester
Nomine uxoris
Nomine uxoris

samenvatting

Op verzoek van de erven van A. C. Maurick, heeft comparant zich borg
gesteld voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 314v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee akkertjes land
Brunnepe, bij de Steenweg, naast de weduwe Swier Claassen

comparanten

Lucas, Willempjen
Noordt, Lambert van der
Geertsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannigjen en Gerrit
Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee akkertjes land, te
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 315
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kok, Willem
IJsbrands, Jacobus
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Reinder en Eefien Kok
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 6 stuivers, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 25-05-1744

Wed. van Gerrit Gerritsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 07-11-1744

Wdn. van Henrike Pauls
Voogd
Voogd
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Soldaat

667

668

669

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 315
Schuldbekentenis

DATUM: 16-11-1744

onroerend goed

1. Turfdragersplaats
2. Huis, erf en where met hof en bongerd
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Aerts, Willem
Claas, Marregien
Reinders, Jochem
Henriks, Gerregien

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Reinders en diens
echtgenote een bedrag van ƒ900 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats en hun huis.
NB. In de kantlijn: op 02-05-1766 meldt de voogd over de kinderen van
Hendrik Jochems Oldebroek van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 315v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oedekerk, Willem
Hulst, Johannes van
Rijchner, Balth.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pieter, Geertjen,
Swaantjen en Trijntjen Oedekerk als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. elk en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 315v
Taxatie

onroerend goed

Huis, erf en where met stalling
Kampen, Oudestraat, naast de Dom van Keulen, strekkende tot de Hofstraat

comparanten

Gijsen, Winold Eugenius
Cuiper, Gerhard
Sterke, Jan

samenvatting

Op verzoek van Jan Sterke, ontvanger van het vuurstedegeld, hebben
comparanten zijn woonhuis getaxeerd en verklaren naar eer en geweten de
waarde ervan te schatten op een bedrag van ƒ3200 c.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 24-04-1745

Wdn. van Stijntjen Kwaks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-06-1745
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Taxateur
Taxateur
Opdrachtgever

Stadstimmerman
Stadsmetselaarsbaas
Gemeensman

670

671

672

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 316
Schuldbekentenis

DATUM: 20-09-1745

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Turcq, Wolter Philip
Ribbius, Clara
Derieux, Henrik Marcus
Turcq, Maria

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrik Marcus Derieux en
echtgenote een bedrag van ƒ3000 c.g. waarvoor zij als onderpand stellen
hun persoon en alle huidige en toekomstige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 316
Schuldbekentenis

onroerend goed

Erve Kuilvoet
Kampen

comparanten

Harn, Willem van
Solner, dr Joost
Hekeren, Maria Johanna van
Greven, Albertus Stephanus

DATUM: 14-10-1745

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Schuldeiser

Echtpaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Albertus Stephanus Greven, monster commissaris van de provincie
Overijssel, een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stellen zij hun aandeel in een erf, dat volmachtgeefster van haar
broer heeft geërfd en waarvan de meier de jaarlijkse pacht aan de
schuldeiser zal uitbetalen.
NB. In de kantlijn: op 18-03-1756 heeft schuldeiser verklaard van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 316v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, bij de Venepoort

comparanten

Dompselaar, Willem
Berends, Berendjen

DATUM: 10-12-1745

Schuldenaar
Schuldenares
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Echtpaar

Pastoor, Hester

673

674

675

Schuldeiseres

Echtg. R. Oostink

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hester Pastoor een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis.
NB. In de kantlijn: op 04-02-1757 meldt Gerrit Pastoor alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 317
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijsebos, Willem
Sluiter, Henrik
Galen, Willem van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Rijsebos als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 317
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Nieuwstraat, hoek van de Botervatsteeg

comparanten

Nijenrode, Willem
Hegt, Geertruid
Schultz, Ephraim

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
huis, dat nog bezwaard is t.b.v. Geesien Gosens.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 317v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Noorth, Willem van der

DATUM: 13-07-1746

Wdn. van Anna Martha van Dijk
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 17-07-1748

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 30-01-1749
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Wdn. van Geertruid van der Berg

Vader

676

677

678

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochters als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een gouden ducaat en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 317v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trips, Wendeltien
Kroese, Henrik
Koppers, Lambert

samenvatting

Comparante verklaar voor haar minderjarige dochter Elisabeth Kok als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g., waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 317v
Taxatie

onroerend goed

1. Huis, erf en where met hof, stalling en huurhuisje
Kampen, Vloeddijk
2. huis, erf en where met stalling, hof en huurhuisje
Kampen, Broederweg

comparanten

Gijsen, Winold Eugenius
Cuiper, Gerhardus
Marle, Burgemeester van

samenvatting

Comparanten verklaren op verzoek van burgemeester van Marle zijn
woonhuis te hebben getaxeerd en een huis op de Broederweg, waarvan zij,
naar eer en geweten, de waarde hebben geschat op ƒ2800 voor nummer 1 en
ƒ300 voor huis nummer 2.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 318
Kinderbewijs

onroerend goed

Een stuk land genaamd Acht Morgen
Zalkerbroek

DATUM: 08-03-1749

Wed. van Roelof Kok
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 03-10-1749

Taxateur
Taxateur
Opdrachtgever

DATUM: 24-02-1752
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Stadstimmerman
Stadsmetselaarsbaas

679

680

comparanten

Gosens, Wieger
Wolters, Reindert
Gosens, Herman

Wdn. van Jannigje Wolters
Voogd
Voogd

Vader

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn vijf kinderen als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een stuk land in Zalkerbroek, 150 el linnen en een bedrag van
ƒ50 c.g. elk, waarvoor hij een stuk grond in Zalkerbroek als onderpand stelt;
verder ieder kind een kist en hij verdeelt de zilveren/gouden sieraden. Geld
en goederen zijn te versterven van het ene kind op het andere.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 318v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weerd, Wijntje Zwiers van de
Bos, Peter Gerritsen
Dijk, Willem Bartels van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trude, Gerrit,
Johanna, Lubbertjen, Geertruid, Zwiers en Willem Jans als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. dat zij jaarlijks met ƒ100 c.g.
aan de voogden betaalt, verder diverse zilveren/gouden voorwerpen en de
lijfstoebehoren. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 319
Onderpand

onroerend goed

Huis, erf en where met annex en kleine huisjes
Kampen, Burgwal

comparanten

Knuth, W. F. van
Patcull t. Posendorpf, G. van

samenvatting

Comparanten verklaren een onderpand te stellen ten behoeve van de
provincie Overijssel voor de correcte uitoefening van de functie van
ontvanger van Vollenhove door comparant en wel hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 15-01-1800 is dit verband opgeheven door de
Financiële Commissie van de provincie.

Bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 10-12-1753

Wed. Jan Gerritsen Velthuis
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-04-1754
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Comparant
Comparante

Ontvanger van Volenhove
Echtpaar

681

682

683

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 319
Borgstelling

DATUM: 09-05-1754

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuurman, Willem
Werven, Anthonie van
Leussen, Derk van

samenvatting

Op verzoek van de erven van Anthonie van Werven, stelt comparant zich
borg voor de kosten tijdens de procedure tegen Hillichjen Cannemans,
weduwe van overledene en verder voor de eventuele aanspraken en/of
schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 319v
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Nessink, mr Willem Jan
Schultz, Ephraim
Nessink, mr C.
Straten, Geertruid van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van
ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis
tussen dat van de wed. van Landeren en dat van Sijbrand de Rooij, door zijn
ouders aan hem afgestaan wegens bouwvalligheid; de ouders stemmen in
met deze lening.
NB. In de kantlijn: op 03-08-1765 meldt de gemeensman F. van Ingen van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 320v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met stal
Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. het Boven Gasthuis
2. stal
Kampen, Olieslagerssteeg

comparanten

Everts, Wijchertien
Wolfsen, Johanna
Lemker, F.
Nunnick, Nicolaas

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nicolaas Nunnick een bedrag

Borg
Overledene
Erfgenaam

DATUM: 16-01-1756

Schuldenaar
Schuldeiser
Vader
Moeder

Advocaat
Luitenant

DATUM: 27-07-1756

Schuldenares
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

239

Wed. Henrik Stoop
Wed. Severijn Stoop
Secretaris

van ƒ100 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij
hun huis naast Theunis van Epe en Daniel Bek en hun stal tussen Schult en
Twent, beide nog bezwaard.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 321 t/m 326v zijn blanco.

684

685

686

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 327
Kinderbewijs

DATUM: 10-10-1746

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonkaten, Gerrit
Sluiter, Hendrik
Amersfoort, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Berendina als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. ieder en belooft te doen wat
een goed vader betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Naam van de echtgenote niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 327
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Breedesteeg

comparanten

Wit, Gerrit de
Onsen, Elisabeth van
Kroese, Jasper
Schuurmeijer, Willem
Vriese, Gerhard
Delden, Willem van

Weduwnaar
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 21-04-1747

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Vader/voogd
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Gesina Kroese,
dochter van Jasper Kroese en Gesina Schuurmeijer, een bedrag van ƒ100
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 09-02-1759 meldt pupil met echtgenoot Jan Geerts van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 327v
Schuldbekentenis

DATUM: 30-06-1747

240

687

688

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Berg, Geertruid van den
Hubert, H. E.
Sneek, Steven Stevenz van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Steven Stevenz van Sneek een
bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt
haar aandeel in haar woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 17-11-1749 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn
voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 328
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal
Kampen, Broederstraat

comparanten

Berg, Geertruid van den
Hubert, H. E.
Hagewold, Berend

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Hagewold een bedrag van
ƒ350 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
woonhuis, waarvan de helft al bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 04-11-1749 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 328v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerts, Gerritjen
Schaasbergen, Jan
Dalen, Gerrit van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendriks als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 00-05-1751 is het bedrag uit de insolvente boedel van
Berend Schut en Gerritjen Beerts uitbetaald aan de oom van pupil Jan
Beerts en zijn de voogden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jacob Stam
Secretaris

DATUM: 07-09-1747

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jacob Stam
Secretaris

DATUM: 09-10-1747

Wed. Henrik Jansen
Voogd
Voogd
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Moeder

689

690

691

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 328v
Kinderbewijs

DATUM: 14-04-1749

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henriks, Gerregien
Idsinga, Cornelis
Nugteren, Andries van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik, Maria en
Jannegien Jacobs Knol als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 c.g.
samen en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. In de kantlijn: op 17-01-1760 meldt Maria Knol met haar echtgenoot
Reint Jans haar deel te hebben ontvangen en dankt de voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 328v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Machteltien
Geijn, Jan van
Berg, Berent van den

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Roelof en Gesien
Somer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g.
samen, waarvoor haar inboedel garant staat en verder diverse
lijfstoebehoren w.o. zilveren voorwerpen, te versterven van het ene kind op
het andere. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 329
Schuldbekentenis

onroerend goed

Land
Dronten, t.o. de sluis

comparanten

Diepen, Geertjen van
Hubert, H. E.
Bijsterbos, Gerrit

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Bijsterbos een bedrag van
ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar land in
Dronten.
NB. In de kantlijn: op 10-05-1754 melden Jan en Jurrien Bijsterbos kapitaal
en rente te hebben ontvangen.

Wed. van Jacob Hermsen Knol
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 22-05-1749

Wed. van Harmen Somer
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 05-06-1749

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

242

Wed. Konings
Secretaris

692

693

694

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 329v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolfs, Willemien
Wijk, Johannes van
Bijsterbos, Antonie

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jurrien Bot als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 329v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrits, Gerrit
Janz, Mense
Balkman, Teunis

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmigjen, Gerrigjen,
Anna en Aarts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een
zilveren dukaton en een zilveren oorijzer, te versterven van het ene kind op
het andere; hij belooft te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 329v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met hof
Kampen, Vloeddijk, naast burgemeester Daandels

comparanten

Spraakman, Gijsbert
Haarst, Willemina van
Groningen, Johanna Christina van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Christina van
Groningen een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt hun huis.

DATUM: 02-07-1749

Wed. van Gerrit Bot
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-08-1749

Wdn. van Egtbertjen Dirks
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 16-09-1749
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Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

NB. In de kantlijn: op 24-11-1757 meldt schuldeiseres alles te hebben
ontvangen.

695

696

697

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 330
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v .t.

comparanten

Regteren, Geertjen van
Regteren, Jan van
Dompselaar, W.

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Arend als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 330v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Enkbrink, Geertruid van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Jan Halsebrink als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een dubbel brood en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden genoegen nemen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 330v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Drie Broden
Kampen, Oudestraat, t.o. de Blauwehandssteeg

comparanten

Pele, Gerrit
Rens, Gerbrecht
Dijck, Gerhard van

samenvatting

DATUM: 20-10-1749

Wed. Tobias Dompselaar
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 15-11-1749

Wed. Olof Halsebrink

DATUM:

Moeder

01-12-1749

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Oud-burgemeester

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag
van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 19-12-1749 hebben schuldenaars nog ƒ100 geleend;

244

op 20-11-1766 verklaren de voogden over de kinderen van oudburgemeester van Dijck van bovenstaande te zijn voldaan.

698

699

700

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 331
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuts, Gesina
Schut, Henrik
Smit, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannichjen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een goede
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 331
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huiskes, Gerrit
Straaten, Lambert van der
Gunnick, Jan David

samenvatting

Comparanten verklaren, met handtasting, zich borg te stellen ten behoeve
van Jan David Gunnick in diens functie van ontvanger van de personele
quotisatie van Kampen en omgeving.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 331v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendriks, Geertjen
Belten, Frans van den
Keteltas, Willem ten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Klaas en Henrick
Knollenberg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. samen en
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden

DATUM: 11-05-1750

Wed. van Jan Kapper
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 22-05-1750

Borg
Borg
Ontvanger

DATUM: 25-06-1750

Wed. van Thijs Knollenberg
Voogd
Voogd
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Moeder

instemmen.

701

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 331v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Kate, Grietjen ten
Hubert, H. E.
Alberts, Pauwel

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Pauwel Alberts een bedrag van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 26-04-1753 melden de echtgenoot van de dochter van
schuldeiser en Gerrit Jans, voogd over Jochem Alberts, van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM: 30-11-1750

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Jan Dekker
Secretaris

29-03-1751: Geertjen Gerrits uit de letter J alwaar abusievelijk geregistreerd.

702

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 332
Schuldbekentenis

DATUM: 27-04-1751

onroerend goed

1. huis, erf en where
Kampen, Broederweg
2. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat, naast de kluizen
3. hun hof
Kampen, buiten de Broederpoort, aan de singel

comparanten

Bruins, Gerrit
Everts, Berendje
Schoonheten, Berend van
Hagewolt, Berend

samenvatting

Comparant, administrerend voogd over Egbert van Welsum, zoon van
Steven van Welsum en Willemina Vos, verklaart, in aanwezigheid van zijn
mede-voogden, schuldig te zijn aan zijn pupil een bedrag van ƒ1000 tegen
3½ procent en als onderpand te stellen zijn woonhuis en enkele vaste
goederen.
NB. In de kantlijn: op 28-05-1759 verklaren de mede-voogden van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

246

Schuldenaar
Schuldenares
Voogd
Voogd

Adm. Voogd – echtpaar

703

704

705

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 332v
Kinderbewijs

DATUM: 24-09-1751

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eck, Geertruid van ‘t
Leijendekker, Arnoldus
Sarbeek, Peter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arnoldus en
Marrigjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. ieder en belooft
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 333
Borgstelling

onroerend goed

Runmolen met annexis
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Bruinier, Giljam
Berkum, Nicolaas van
Eckelboom, Quirinus
Slangenburg, P. C. van

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld op verzoek van Quirinus Eckelboom,
voogd over de kinderen van wijlen Quirinus Sterke, om zich in te zetten voor
de restitutie van de geconsigneerde kooppenningen van de verkoop bij
executie van een runmolen toebehorend hebbend aan P. C. van Slangenburg
en om deze in mindering te brengen op de obligatie van gemelde P. C. van
Slangenburg.

bijzonderheden

Zie ook: Apostille van 09-12-1751.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 333
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dijck, Gerhard van
Trens, Geertruid
Trens, Anna Margaretha

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Geertruid Trens uit
Kleef als erfgename van haar zuster Anna Margaretha Trens, voor eventuele
aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende gedurende een
periode van één jaar. Als waarborg heeft erfgename gesteld een obligatie
van ƒ10.000 c.g. ten laste van de solliciteur ’s Herenberg te Den Haag met 15
bijzondere soldij ordonnanties, welke comparant belooft weer aan Geertruid
Trens ter hand te stellen als hij van de borgtocht wordt ontslagen.

Wed. van Evert Leijendekker
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 09-12-1751

Borg
Borg
Curator/voogd
Schuldenaar

Burgemeester
Hopman
Burgemeester
Scholtus

DATUM: 17-01-1752
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Borg
Erfgename
Overledene

Oud- burgemeester
Echtg. Daniel Gourbon
Wed. J. F. Hempel

706

707

708

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 333v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trens, Geertruid
Bols, Lucas

samenvatting

Comparante, woonachtig te Kleef, verklaart aan de oud-burgmeester
Gerhard van Dijck een bedrag van ƒ150 c.g. te hebben beloofd voor de
borgtocht ten behoeve van haar erfportie in de nalatenschap van haar zuster
Anna Margaretha Trens, weduwe van kapitein Jochum Fredrick Hempel
overleden te Kampen in 1751.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 334
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd het Huurpaard
Kampen, Boven Nieuwstraat, strekkend tot in de Hofstraat

comparanten

Huijskes, Gerrit
Speldewind, Aeltien
Vos, Harmen

DATUM: 17-01-1752

Comparante
Momber

Echtg. Daniel Gourbon
Burgemeester

DATUM: 20-01-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Ontvanger

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Vos, ontvanger van de
accijns op brandewijn, een bedrag van ƒ1100 c.g., waarvoor hun woonhuis
als onderpand dient.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 334v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Gerrit
Groen, Peter Gerritsen
Willemsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegien en Jan
Petersen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20
c.g. ieder en diverse sieraden, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM: 02-03-1752

Wdn. van Gerrigje Mouwes
Voogd
Voogd

248

Vader

709

710

711

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 334v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Rubering, Gerrit
Berends, Annigjen

DATUM: 27-03-1752

Bruidegom
Bruid

Wed. Henrick ter Smitten

samenvatting

Comparant stelt als garantie voor het vaderlijk erfdeel van Barteld ter
Smitten, minderjarige zoon van zijn bruid uit haar vorige huwelijk, zijn
woonhuis. Dit kinderbewijs is geregistreerd onder de letter A.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 335
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Gerrit
Smit, Jan
Smit, Hendrina
Smit, Albert

DATUM: 31-03-1752

Borg
Erfgenaam
Erfgename
Overledene

Broek i.Waterland
Nijmegen
Vader

samenvatting

Comparant heeft zich, op verzoek van de erven, borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 335
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Grietje
Bos, Jan
Wilmsen, Paul

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannigjen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft haar te laten
leren lezen en schrijven en behoorlijk op te voeden; zij zal doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

DATUM: 15-05-1752

Wed. van Carel Jansen Knuppel
Voogd
Voogd

249

Moeder

712

713

714

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 335v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijck, Gerhard van
Amon, Albertina
Stopendaal, juffrouw
Hovenier, Jannetje

DATUM: 02-10-1752

Borg
Overledene
Erfgename
Erfgename

Oud-burgemeester
Amsterdam
Coevorden

samenvatting

Op verzoek van de erven, heeft comparant zich borg gesteld voor de
aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende gedurende een
periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 335v
Schuldbekentenis

DATUM: 15-12-1752

onroerend goed

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

comparanten

Vriese, Gerhardus
Maerstal, Anna
Bruinier, Giljam
Elberts, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Gemeensman - echtpaar
Burgemeester - voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Ephraim Schultz en Bartha Bruiniers een bedrag per resto van ƒ450 c.g.
tegen 2½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis dat
nog bezwaard is.
NB. In de kantlijn: zie het royement naast de volgende akte.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 336v
Schuldbekentenis

DATUM: 15-12-1752

onroerend goed

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

comparanten

Vriese, Gerhardus
Maerstal, Anna
Bruinier, Giljam
Elberts, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Voogd

250

Gemeensman – echtpaar
Burgemeester - voogd

715

716

717

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Ephraim Schultz en Bartha Bruiniers een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis dat nog
bezwaard is.
NB. In de kantlijn: op 29-06-1779 meldt A. G. Schultz alle kapitalen en renten
van dit echtpaar te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 337
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Breedesteeg

comparanten

Wit, Gerrit de
Onsen, Elisabeth van
Croese, Jasper

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jasper Croese een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 17-04-1756 meldt schuldeiser ƒ50 te hebben
ontvangen; op dezelfde datum meldt schuldeiser de akte over te doen aan
zijn dochter Gesina Croese; op 09-02-1759 meldt deze met haar echtgenoot
Jan Geerts alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 337v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haak, Gerrit
Croese, Hendrik
Antwerpen, Jilles van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn acht minderjarige kinderen Daniel, Jan,
Warner, Hendrik, Joanna, Maria, Berendina en Gerdina als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ32 c.g. samen en belooft te doen wat een goed
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

RAK 101

FOLIO: 337v

DATUM: 12-01-1753

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 18-01-1753

Wdn. van Jannetjen van Antwerpen
Voogd
Voogd

DATUM: 26-01-1753

251

Vader

718

719

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Timmermans, Geesjen
Hooij, Miggel
Mulder, Jurrien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Catharina, Johanna,
Samuel en Gesina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder
ieder en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 338
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Derks, Grietjen
Bartels, Steven
Dijk, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aert Berends en
Berendjen Aerts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van
ƒ200 c.g. ieder en belooft te doen wat een goede moeder behoort te doen,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 338
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where genaamd de Toelast
Kampen, Oudestraat, t.o. de Burgerwacht

comparanten

Bruins, Gerrit
Paselt, Jan Wensel
Vos, Cornelia de

Wed. van Jan Saulsen
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 01-02-1753

Wed. van Berend Aarts van Dijck
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 02-04-1753

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Wensel Paselt en diens
echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal
onderpand stelt hij de helft van zijn huis.
NB. In de kantlijn: op 21-05-1753 heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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720

721

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 338v
Borgstelling

DATUM: 30-10-1755

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herweijer, Gerhard Arnold
Blom, Cornelis
Lange, Wicher de
Reiners, Fenna Sophia

Borg
Erfgenaam
Erfgenaam
Overledene

Advocaat
En echtg. - Amsterdam
Wed. J. C. Romberg

samenvatting

Op verzoek van de erven, heeft comparant zich borg gesteld voor de
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende en dit
voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 339
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herweijer, Gerhard Arnold
Pijl, Gerrit
Klundert, Winand

samenvatting

Op verzoek van de erfgenaam van Winand Klundert, heeft comparant zich
borg gesteld voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende en dit voor een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

DATUM: 30-10-1755

Borg
Erfgenaam
Overledene

Advocaat
Enkhuizen

De bladzijden 339v t/m 341v zijn blanco.

722

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 342
Schuldbekentenis

DATUM: 13-06-1739

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Broederstraat

comparanten

Schutte, Zize
Makkée, Geertruid
Nunnik, Hermanus

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De kinderen van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Hermanus Nunnik een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3¼ procent per jaar.
Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 10-05-1751 melden de weduwe van schuldeiser, Maria
Krouwels en haar zoon Nicolaas Nunnink kapitaal en rente te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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Bladzijde 342v is blanco.

723

724

725

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 343
Schuldbekentenis

DATUM: 24-04-1751

onroerend goed

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

comparanten

Geersma, Jan
Duprée, Maria
Bantjes, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Bantjes een bedrag van
ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.
NB. In de kantlijn: op 11-10-1765 meldt de houdster van de hypothecatie,
Elisabeth van Haar, van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 343v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snels, Jannegien
Snel, Roelof
Knop, Henrik

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis en Willem
van Grafhorst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 343v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis, erf en where met annexis
Kampen, Oudestraat, t.o. de Buitenkerk
2. een hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, aan de singel

comparanten

Berg, Jan van den
Keiser, Harmina
Dijck, Gerhard van

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 06-04-1752

Wed. van Henrik van Grafhorst
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 12-05-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

254

Echtpaar
Oud-burgemeester

Hove, Jacob ten

726

727

728

Borg

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard van Dijck een bedrag
van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis tussen van Ingen en van de Wetering en hun hof; ook wordt er een
borg aangesteld.
NB. In de kantlijn: op 23-12-1754 is bovenstaande akte geroyeerd.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 344
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Oostenrijk, Jannes
Hes, Rutger
Martini, ds Joh. Wilh.
Martini, Maria
Martini, Petrus

DATUM: 15-05-1752

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Erfgename
Overledene

Pred. te Woerden

samenvatting

Op verzoek van de erven van Petrus Martini, in leven kostkoper in het
Geertruid en Catharina Gasthuis, stellen comparanten zich borg voor de
eventuele aanspraken en/of schulden betreffende de nalatenschap voor een
periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 344v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dalen, Janna van
Dalen, Arnoldus van
Mulder, Jurrien

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Namen van de voogden niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 344v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM: 05-06-1752

Wed. van Jan Teling
Voogd
Voogd

DATUM: 14-08-1752

255

Moeder

729

730

731

comparanten

Nieuwenhuis, Janna
Martens, Jan
Heijsink, Jurjen

Wed. van Jan Smit
Voogd
Voogd

Moeder

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Jan Smit als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 en belooft te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 345
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stukje land
Brunnepe,

comparanten

Willemz, Hubert
Gerrits, Derkje
Vries, Robert de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Robert de Vries een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 345
Schuldbekentenis

onroerend goed

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

comparanten

Schilder, Hendrik
Lulofs, Hendrina
Sluis, Teunis van der
Noorth, Assuerus van den
Huisman, Albertus

DATUM: 22-03-1751

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 13-08-1751

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen
van Roelof van der Sluis een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar.
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis.
NB. In de kantlijn: op 02-06-1754 meldt een der voogden van bovenstaande
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101

FOLIO: 346

DATUM: 20-10-1752

256

732

733

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Anderhalve math lands
Dronthen, in het Ruitenborchs Slag

comparanten

Witteveen, Johannes
Beunink, Elisabeth
Schultink, Cornelis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Schultink een bedrag
van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij een
stuk land.
NB. In de kantlijn: op 30-05-1754 meldt schuldeiser alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 346
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Reinen, Jan van
Berents, Janna
Croese, Jasper

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jasper Croese een bedrag van
ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis
tussen het huis van Hermen Weijop en dat van de Buitenkerk.
NB. In de kantlijn: op 17-04-1756 meldt schuldeiser de akte te hebben
overgedragen aan zijn dochter Gesina Croese; op 29-12-1766 meldt Simon
Schuurmeier namens schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 346v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, naast de grindmolen

comparanten

Berg, Johanna van den
Oedekerk, Berend
Rinkeler, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaentien en Pieter
Oedekerk als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450
c.g. en diverse zilveren voorwerpen en kledingstukken, waarvoor zij als
onderpand stelt haar woonhuis. Zij belooft voor haar kinderen het
grootburgerschap van de stad te kopen en te doen wat een moeder verplicht
is, waarmee de voogden instemmen.

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 02-11-1752

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 15-11-1752

257

Wed. van Gribbertus Oedekerk
Voogd
Voogd

Moeder

NB. In de kantlijn: op 25-06-1753 het bewijs is verminderd met ƒ50, zie
Apostille; op 05-02-1763 heeft Pieter Oedekerk zijn voogden bedankt.

734

735

736

bijzonderheden

Lijstje met voorwerpen in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 347
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Janna
Gerrits, Willem
Hosebeen, Rutger

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbet en Arnoldus
Reuijl als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en belooft te doen
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 347
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strokkel, Joan
Benier, ds Arnoldus
Benier, Susanna
Dop, Matheus

DATUM: 18-01-1753

Wed. van Jan Joosten Reuijl
Voogd
Voogd

Moeder

DATUM: 22-02-1753

Borg
Erfgenaam
Erfgename
Overledene

Pred. te Opperdoes
En anderen
Gemeensman

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld op verzoek van de erven van Matheus
Dop voor de eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap
betreffende gedurende een periode van één jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 347v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, tussen Jan van Eelten en Willem Elberts

comparanten

Hulst, Jannes van
Oedekerk, Trientjen
Oedekerk, Berend

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Oedekerk een bedrag

DATUM: 28-06-1753

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

258

Echtpaar

van ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 01-05-1809 meldt Zwaantje Oedekerk weduwe Bavink,
erfgename van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan.

737

738

739

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 348
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Oudestraat, hoek Meerminnensteeg

comparanten

Canneman, Jan
Kamp, Hilligjen van der
Berkum, B. H. van

DATUM: 01-03-1754

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De weduwe van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van de gemeensman
B. H. van Berkum wegens onbetaalde kooppenningen een bedrag van ƒ500
c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het juist
gekochte huis.
NB. In de kantlijn: op 30-06-1786 meldt G. Bruinier, predikant te Zutphen,
van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 348v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where met stal in de steeg
Kampen, Oudestraat, hoek Breedesteeg

comparanten

Blom, Jan
Dijck, Alida ten
Gerrits, Hendrick
Remmers, Trude

DATUM: 10-07-1754

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrick Gerrits, stadsmeier op
het Kampereiland en diens echtgenote, een bedrag van ƒ700 c.g. tegen 3
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 18-02-1772 melden de erven van schuldeiser alles te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 349
Kinderbewijs

DATUM: 09-09-1754
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740

741

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Johannes
Pole, Jan
Rijsebos, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Jacobus en Anna
Catharina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. ieder en
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 349v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. zijn woonhuis
2. huis, erf en where
Kampen, Buiten Nieuwstraat
3. een hof
Kampen, buiten de Hagenpoort, aan de singel

comparanten

Heijne, Jan van der
Kruid, Paulus
Kruishoop, Klaas

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Trijntjen,
Hendrik en Jan van der Heijne als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ200 c.g. per kind en samen diverse zilveren/gouden
voorwerpen en hij belooft te doen wat een goed vader betaamt. Als
onderpand stelt hij zijn woonhuis en enige andere vaste goederen.

bijzonderheden

Naam echtgenote niet vermeld in de akte.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 350
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arnaud, ds Jacques
Debenne, Jeanne Louise
Bompard, Anna Philippine

samenvatting

Op verzoek van de erfgename van Anna Philippine Bompard, heeft
comparant zich borg gesteld voor de restitutie van haar nalatenschap en de
eventuele aanspraken en/of schulden hiervan voor de tijd van één jaar.

bijzonderheden

Zie ook Apostille van 09-12-1754.

Wdn. van Adriana van Vledingen
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 28-10-1754

Wdn. van Elsje Jans (?)
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 10-12-1754
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Borg
Erfgename
Overledene

Predikant
Den Haag

742

743

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 350v
Schuldbekentenis

DATUM: 10-02-1755

onroerend goed

Turfdragersplaats

comparanten

Fox, Jacob
Vos, Anna
Dunharden, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Dunharden een bedrag Van
ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
turfdragersplaats.
NB. In de kantlijn: op 25-01-1760 meldt schuldeiser kapitaal en rente te
hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 351
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Burgwal, hoek van de Kerksteeg

comparanten

Bosman, Jan
Rheman, Catharina Elisabeth
Gunnink, Jan David

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

DATUM: 02-04-1755

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Roededrager

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan David Gunnink een bedrag
van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun
huis.

bijzonderheden

Geen

Zie de verdere akten van de letter J onder de O.

744

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 351v
Borgstelling

DATUM: 10-05-1754

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diepenheim, Berendje van
Hubert, H. E.
Konings, de weduwe
Diepenheim, Janneke van

Erfgename
Momber
Overledene
Borg

Wed. Hendrik Menne
Secretaris
Wed. G. van Rechteren

samenvatting

Op verzoek van de erfgename van de weduwe Konings, stelt Janneke van
Diepenheim zich borg voor de eventuele aanspraken en/of schulden
betreffende de nalatenschap.

bijzonderheden

Geen
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745

746

747

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 351v
Kinderbewijs

DATUM: 29-08-1754

onroerend goed

Korenwindmolen
Kampen, buiten de Cellebroederspoort

comparanten

Verstege, Berend
Verstege, Egbert
Marle, Derk van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltjen Verstege als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een bijbel
met zilver beslag, een compleet bed en de lijfstoebehoren inclusief het
zilver/goud. Hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is en stelt als
onderpand de helft van zijn korenwindmolen, die reeds bezwaard is t.b.v. zijn
stiefzoon.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 352
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Berend
Willems. Jan
Gerrits, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Harmen, Gerrit
en Marregien Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g.
samen en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden
instemmen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 352v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een stukje land
Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen het land van Bruinier en Zwol

comparanten

Gerrits, Barteld
Fox, Gerregien
Vos, Harmen en Geertien

Wdn. van Hendrina Docters
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 24-04-1755

Wdn. van Maria Boshof
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 08-03-1756

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeisers

Echtpaar
De erven van ..

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Harmen en
Geertien Vos een bedrag van ƒ60 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal
onderpand geldt en stukje land.
NB. In de kantlijn: op 24-01-1763 meldt Henrik Breuker van kapitaal en rente
te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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748

749

750

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 352v
Schuldbekentenis

DATUM: 13-09-1756

onroerend goed

1. Boomgaard
Brunnepe, op de Kleine Oordt
2. Twee akkers
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Harms, Bruin
Henriks, Hillichjen
Bruinsen, Harmen
Jager, Chrisjen Petersen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Chrisjen Petersen Jager een
bedrag van ƒ280 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand
geldt een boomgaard en een akker.
NB. In de kantlijn: op 21-05-1772 meldt Christina Jagers alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 353
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dijk, Berent van
Dijk, Daniel van
Dalen, Gerrit van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Jannes van
Dijk als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een dukaton en
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 101
onderwerp

FOLIO: 353v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en where
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Dijk, Berend van
Sagemans, Geertjen
Elberts, Willem

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtpaar
Niet aanwezig
Meerd. zoon

DATUM: 04-11-1756

Wdn. van Lena Feijs
Voogd
Voogd

Vader

DATUM: 03-11-1768

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
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Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Elberts een bedrag van
ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun
woonhuis.
NB. In de kantlijn: op 23-11-1770 meldt de executeur van schuldeiser van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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