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1 RAK  76  FOLIO:       1 DATUM:       31-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vesen, Evert van Schuldenaar  
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
  Wichersz, Geert Schuldenaar  
  Heerde, Asse van Schuldeiser  
  Petersz, Willem Schuldenaar  
  Veene, Timan van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alfer Petersz 20 mud gerst en 25 mud haver. 

-Geert Wichersz is schuldig aan Asse van Heerde ƒ13 Rijnse 
koopmansgulden; dd 04-01. 
-Willem Petersz is schuldig aan Timan van den Veen een bedrag van ƒ22½ 
Arnhemse gulden en stelt daarvoor als onderpand alle roerende goederen 
in zijn woonhuis in de Hagen; dd 06-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  76 FOLIO:        1 DATUM:         06-01-1474 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Henrixsz, Frederic Comparant  
  Kruser, Engbert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Engbert Kruser verkocht heeft ⅓ deel van zijn 

schip met toebehoren, dat hij nu vaart en belooft hem het schip te voeren 
naar alle havens waar burgers uit Kampen met hun goederen mogen 
komen; mocht er enig gebrek optreden, dan zal comparant dat herstellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  76 FOLIO:      1 DATUM:         17-01-1474 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Beernt Comparant En echtg. Grete 
  Haevessche, Gotscalc die Koper Zutphen  -  broer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun broer Gotscalc die 

Haevessche de helft van de rente van ƒ20 Rijnse gulden die zij geërfd 
hebben van Gese ten Damme, de grootmoeder van Grete en Gotschalc uit 
Zutphen, zoals vermeld in een schepenbrief met zegel uit Zutphen. 
Gotscalc heeft al de helft. Zij bedanken voor de betaling. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK  76 FOLIO:       1 DATUM:         17-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wychersz, Geerit Schuldenaar  
  Aerntesz, Diric Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Diric Aerntesz een bedrag van ƒ21 Rijnse 

koopmansgulden, te betalen half met Pasen en half met St. Jan. Zijn broers 
Jan en Lambert Wychersz staan borg voor hem; Geerit zal zijn broers 
schadeloos stellen, waarvoor al zijn goederen onderpand zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  76 FOLIO:       1v DATUM:        24-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Dubbele jacheever 
   
 comparanten Rotarts, Gese Schuldenares  
  Henrixsz, Johan Momber  
  Rotartsz, Freric Momber  
  Heyne, Peter Schuldeiser Elburg 
     
 samenvatting Comparante is schuldig aan Peter Heyne ƒ14 Rijnse koopmansgulden min 1 

oord, te betalen met St. Jacob; zij stelt hiervoor als onderpand haar dubbele 
jacheever met zijn toebehoren, die haar man Henric placht te varen; zij zal 
deze niet verkopen zolang alles niet is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  76 FOLIO:         1v  DATUM:         24-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Jacheever 
   
 comparanten Rotarts, Gese Schuldenares  
  Henrixsz, Johan Momber  
  Rotartsz, Freric Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante is schuldig aan Freric Rotartsz ƒ13½ Rijnse koopmansgulden 
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en stelt hem als onderpand de overwaarde van de jacheever, totdat zij haar 
schuld aan Peter Heyne heeft betaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

7 RAK  76 FOLIO:       1v DATUM:        26-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerytsz, Aernt Schuldenaar  
  Schroedeken, Peter Schuldeiser Priester 
  Messemaker, Jacob Gevolmachtigde Venestraat 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan PeterSchroedeken 4 h.p. en ƒ1½  Arnhems en 

schuldeiser machtigt Jacob Messemaker dit bedrag te innen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  76 FOLIO:       1v DATUM:        31-01-1474 

 onderwerp Overname van pacht 
   
 onroerend goed Kruishoop 
   
 comparanten Simons, Kerstken Comparant  
  Hermansz, Johan Pachter Brouwer 
  Coepsz, Johan Gebruiker En echtg. Alyt 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij belooft heeft aan Johan Hermansz de Brouwer 

hem te betalen of hem te vrijwaren ten opzichte van de stad voor de 57 h.p. 
die hij de stad schuldig is van huur van het derde slag van de Cruishoep; 
het slag wordt nu door Johan Coepsz gebruikt en Johan Hermansz heeft de 
pacht van comparant overgenomen, die loopt tien jaar en dit is het tweede 
jaar. Johan Coepsz en zijn vrouw beloven comparant schadeloos te houden 
waarvoor zij als onderpand stellen al hun koeien, paarden en goederen die 
zij op het slag hebben. Verder geven zij hem de aflossing van het huis op 
het slag dat nu toebehoort aan Johan Hermansz en Aernt Beck: 120 h.p. 
binnen zes jaar, vanaf 1472 gerekend.  
Comparant is schuldig aan Johan Hermansz 10 h.p. te betalen met Pasen. 
NB in de kantlijn: dd april 1483: in de zaak tussen Heile, weduwe Jan 
Hermansz, tegen Aernt Beck over de 57 h.p. van pacht over het laatste jaar, 
bepaalt de Raad dat het huis op de slag verbonden zal blijven; Aernt en 
Heile mogen het geld vorderen van Kerstken en Johan Coepsz. Heile wordt 
niet aangesproken voor de halve pacht van Aernt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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9 RAK  76 FOLIO:       1v DATUM:        31-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Melysz, Beernt Schuldenaar  
  Geeirtsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Geeirtsz een bedrag van ƒ30 

ph.g. te betalen half met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten een 
jaar daarna. Verder nog ƒ3 Rijnse gulden vóór Midvasten; alles afkomstig 
van een rijnschip met alle toebehoren dat hij van hem gekocht heeft. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

10 RAK  76 FOLIO:       2 DATUM:        10-01-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Padberghen, Beernt van Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijsbert Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldenaar  
  Geertsz, Jacob Schuldeiser  
  Dercxsz, Herman Schuldeiser  
  Wijchersz, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijsbert Blanckert ƒ3½ Arnhems. 

-Henrick Dubbeltsz is schuldig aan Jacob Geertsz en zijn zwager Herman 
Dercxsz samen ƒ15 Rijnse gulden van 20 stuivers, waarvan ƒ7 Rijns met St. 
Jan betaald moet worden en het restant met St. Maarten; dd 14-02. 
-Aan Lambert Wijchertsz is hij schuldig ƒ9 Rijnse te betalen met St. Maarten; 
dd 14-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  76 FOLIO:       2 DATUM:        12-02-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meynders, Claes Schuldenaar  
  Willemsz, Roloff Schuldeiser Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roloff Willemsz ƒ44 Rijnse gulden  

van 20 stuivers, van het achtste aandeel van een schip dat hij van hem 
gekocht heeft; hij zegt toe, als hij geladen in Dantzig, Riga of Revel komt, 
dat hij hem daar zal betalen en als hij met ballast naar Bergen of Dantzig 
zeilt, zal hij hem bij terugkeer betalen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  76 FOLIO:       2 DATUM:        14-02-1474 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jacob Volmachtgever Amsterdam 
  Beniers, Stine Gevolmachtigde Schuurster 
  Jacob Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Stine Beniers, Jacob haar zoon en 

Beernt Buddingen om van de weduwe van Lange Heinen te vorderen ƒ20 
Arnhems min 12 koeken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  76 FOLIO:       2 DATUM:        14-02-1474 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloff (v) Comparante Echtg. Peter Jansz 
  Scheer, Rotger Gemeensman  
  Ingen, Pilger van Idem  
     
 samenvatting Comparante heeft beloofd aan Rotger Scheer en Pilger van Ingen dat zij nu 

geen schulden meer zal maken en geen huisraad meer zal verkopen of 
verpanden; mocht het zo zijn dat zij weer schulden maakt, dan mag haar 
man, Peter Jansz, niet betalen en als zij haar huisraad verpandt dan mag 
haar man aan de Raad vragen dit op haar te verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  76 FOLIO:       2v DATUM:        16-02-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerijtsz, Gosen Comparant Broers  en momber 
  Gerijtsz, Geeirt Comparant En echtgenote 
  Gosens, Alyt Comparante Zuster 
  Jansz, Werner Momber  
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 samenvatting Comparanten verklaren dat zij van Femme van der Scheer, hun moeder, de 
nagelaten goederen van hun vader ontvangen hebben zowel die binnen als 
buiten de stadsvrijheid van Kampen gelegen, waarvoor zij haar bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  76 FOLIO:       2v DATUM:        17-02-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed -2 morgen land in de Asschet 
  -Kampen, huis van mr Jan Wolf naast Frederic Rijnvisch op de Hooiweg 
   
 comparanten Willemsz, Herman Schuldenaar Kaarsenmaker 
  Derixsz, Harman Schuldeiser  
  Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Voirne, Martin Schuldeiser  
  Hoyer, Geeirt Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Harman Derixsz ƒ47 Rijnse gulden en 12 

kromstaarten te betalen half op St. Maarten, half op St. Maarten een jaar 
later. 
-Henric Woltersz is schuldig aan Martin Voirne 317 h.p. te betalen met St. 
Maarten over een jaar, waarvoor hij als onderpand stelt zijn twee morgen 
land, het huis van mr Jan Wolf in de Oudestraat, nu bewoont door Kertsken 
Simonsz, waarvan een gezegelde brief is.  
-Geeirt Hoyer is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ13½ Rijnse gulden en 20 
stuivers; dd 01-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  76 FOLIO:       2v DATUM:        17-02-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsz, Outger Schuldenaar Van Purmerend 
  Blanckert, Gise Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Gise Blanckert ƒ41 Rijnse gulden, waarvan hij 

ƒ10 moet betalen met Midvasten, met St. Lieven weer ƒ15 en met St. Lieven 
een jaar later weer ƒ15 Rijnse gulden, alles kommervrij in Kampen. De 
meester van het schip zal ƒ21 Rijnse gulden hiervan ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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17 RAK  76 FOLIO:       2v DATUM:        01-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen 
   
 comparanten Wychersz, Geert Schuldenaar  
  Derixsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Derixsz 103 pond die in drie termijnen 

betaald moeten worden: met St. Jan van dit jaar, met St Jan in 1475 en met 
St. Jan in 1476; hij stelt daarvoor als onderpand de molen op de Hoofdweg  
die hij belooft niet te verkopen of te verpanden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  76 FOLIO:       3 DATUM:        01-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klummer, Willem Schuldenaar En echtg. Griete 
  Frederics, Lubbert Schuldeiser Voogd 
  Wilsem, Arent van Schuldenaar  
  Gertsz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Frederics, als voogd over 

Evelmoet, de dochter van Wijnken Ribbrigh, een bedrag van 40 h.p. ten 
behoeve van het kind dat hij zal onderhouden tot haar volwassenheid 
ongeacht de nagelaten goederen van haar ouders. 
-Arent van Wilsem is schuldig aan Jacob Gertsz ƒ10 koopmansgulden; dd 
01-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  76 FOLIO:       3 DATUM:        02-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Soemer, Tyman Schuldenaar  
  Assensz, Tyman Schuldeiser  
  Todden, Gese Schuldenares  
  Rijnvisch, Johannes Schuldeiser  
  Visken, Jan Schuldenaar  
  Henricsz, Henric Schuldeiser  
  Henricsz, Allert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman Assensz 18 kromstaarten.  

-Hoewel Gese Todden eertijds bekend heeft ƒ20 Rijnse gulden aan 
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Johannes Rijnvisch schuldig te zijn, maar zij nu ziek in bed ligt, kan zij niet 
voor het gerecht komen; haar schuld zal niet verjaren; dd 02-03. 
-Jan Visken is schuldig aan Henric Henricsz ƒ2 Arnhems en 5 kromstaarten. 
-En aan Allert Henricsz ƒ2 Arnhems; dd 02-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  76 FOLIO:       3 DATUM:        02-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckert, Ghise  Schuldenaar  
  Vene, Jacob van den Schuldeiser  
  Jansz, Geerit  Schuldenaar Bakker 
  Coelen, Kunne van Schuldeiseres  
  Vriese, Henric die Schuldenaar  
  Lefert, Hans  Schuldeiser Deventer 
     
 

 
samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob van den Vene ƒ3 Rijnse gulden min 1 

stoter vanwege Lude Buckste van Bremen. 
-Geerit Jansz Pack is schuldig aan Kunne van Coelen ƒ2½ Rijnse gulden te 
betalen met Pasen; dd 02-03. 
-Henric die Vriese is schuldig aan Hans Lefert ƒ27 Rijnse gulden, waarvan 
hij het derde deel moet betalen met St. Jan, het volgende deel met St. Jan 
1475 en het laatste deel met St. Jan 1476; dd idem 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  76 FOLIO:       3 DATUM:        02-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Lambert Schuldenaar  
  Kuinre, Mette van Schuldeiseres  
  Folcersz, Evert Freric Schuldenaar  
  Katherinen Schuldeiseres In de Holland 
  Nanensz, Deric Schuldenaar Wieringen 
  Alertsz, Nenning Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Mette van Kuinre ƒ13 Arnhems.  

-Evert Freric Folcersz is schuldig aan Katherinen, zijn stiefmoeder, ƒ15 
Rijnse gulden en dat mag niet verjaren omdat hij niet in de stad is; dd 02-03. 
-Deric Nanensz is schuldig aan Nenning Alertsz 6 last rogge van ƒ17 Rijnse 
gulden en 1 stoter de last, waarvan hij de helft zal betalen met St. Maarten 
en de andere helft met Petri ad Cathedram daarna; akte is doorgehaald; folio 
3v, dd 10-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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22 RAK  76 FOLIO:       3v DATUM:        10-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Derixsz, Claes Schuldenaar Wieringen 
  Alertsz, Nenning Schuldeiser  
  Andriesz, Olfert Schuldenaar Wieringen 
  Roloffsz, Willem Schuldenaar Wieringen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Nenning Alertsz 2 last rogge van ƒ17 Rijnse 

gulden de last, te betalen de helft met St. Maarten en de andere helft met 
Petri ad Cathedram daarna. 
-Olfert Andriesz is schuldig aan Nenning Alertsz ƒ17 Rijnse gulden en 1 
stoter die hij zal betalen half met St. Maarten en half met Petri ad 
Cathedarm; dd 10-03. 
-Willem Roloffsz is schuldig aan Nenning Alertsz ƒ17 Rijnse gulden en 1 
stoter, te betalen met St. Maarten; dd 10-03. 

   
 bijzonderheden Akten zijn doorgehaald. 
   

 

 

23 RAK  76 FOLIO:       3v DATUM:        15-03-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Willem Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Petersz, Claes Schuldenaar Van Wieringen 
  Henrixsz, Evert Schuldeiser  
  Sonneberch, Rotger Schuldenaar  
  Geertsz, Johannes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Melysz een bedrag van ƒ8 

Rijnse gulden te betalen met St. Maarten. 
-Claes Petersz is schuldig aan Evert Henrixsz ƒ102½ Rijnse gulden van 20 
stuivers de gulden, half te betalen met St. Maarten en half met Petri ad 
Cathedram; folio 4, dd 02-04. 
-Rotger Sonneberch heeft zes jaar geleden bekend dat hij dd 24-04-1473 aan 
Johan Geertszs ƒ46 Rijnse gulden schuldig was; dit mag men niet uitwissen 
in het stadsregister; folio 4, dd 15-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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24 RAK  76 FOLIO:       3v DATUM:        15-03-1474 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Lambert Lambertsz en Lubbert Overdijc 
   
 comparanten Woltersz, Lubbert Schuldenaar En echtg. Katherine 
  Petersz, Lubbert Schuldeiser En echtg. Kunne 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Lubbert Petersz en diens 

echtgenote een bedrag van 240 h.p. en beloven hem daarvoor een rente te 
vestigen van 12 h.p. per jaar op hun woonhuis, strekkend van de straat tot 
aan de IJssel, betaalbaar tussen nu en Pasen a.s. met 20 penningen tegen 1 
en waarvan de aflossing een half jaar van te voren moet worden 
aangekondigd. Schuldeisers hebben hen daarvoor overgedragen, i.p.v. 
contanten, een rechtersbrief met zegel van Meynart Jansz, schout van 
Blankenham, over een erfpacht van een half vat boter per jaar gevestigd op 
een stuk land van 11 schutenstal met het huis dat daarop staat op de Braeke 
in de Corte Coepweren betaalbaar na St. Maarten en nog een Schepenbrief 
met zegel van Jacob de Witte en Rueric van Wterwijck groot 6 h.p. per jaar 
gevestigd op diens huis en erf in de Oudestraat, tussen Tyman Hoyer en 
Claes Sulman, strekkend van de straat tot aan Jan Freestsz erfgenamen; het 
beste is dat schuldeisers de jaarlijkse pachtboter en tins ontvangen zolang 
de verplichte jaarlijkse rente niet betaald is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

25 RAK  76 FOLIO:       4 DATUM:        16-04-1474 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerstsz, Claes Volmachtgever  
  Dubbeltsz, Jan Gevolmachtigde  
  Hoerne, Wolbert ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Dubbeltsz en Wolbert ten 

Hoerne om namens hem te vorderen van Deric Dassen een bedrag van ƒ37 
Arnhems en 2½ stuiver die hij hem schuldig is van vracht; schuldenaar 
heeft bij elke vracht belooft te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

26 RAK  76 FOLIO:       4 DATUM:        17-04-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurentsz, Johan Schuldenaar Priester 
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  Henrixsz, Aelt Schuldeiser  
  Levertsz, Gijsbert Schuldenaar  
  Gerijtsdr, Jan Schuldeiser  
  Jansz, Claes Schuldenaar  
  Henrixsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aelt Henrixsz ƒ9 koopmansgulden te betalen 

aan Thyman Jansz. 
-Gijsbert Levertsz is schuldig aan Jan Gerijtsdr 38 h.p. waarvan de helft 
betaald moet worden met Pasen 1475 en de andere helft met Pasen 1476; 
folio 4v, dd ?; akte is doorgehaald. 
-Claes Jansz is schuldig aan Jan Henrixsz ƒ44½ Rijnse gulden van 20 
kromstaarten de gulden, te betalen met Midvasten in 1475; folio 4v, dd 19-
04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  76 FOLIO:       4v DATUM:        19-04-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daggenoirt, Johan Schuldenaar  
  Blanke, Henric Schuldeiser Deventer 
  Grete Schuldeiseres Wed. Jan Gertsz 
  Derixsz, Jan Tussenpersoon  
  Sarys, Hanneken Schuldenares  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Blanke ƒ12 Rijnse gulden en 24 stuivers, 

de helft te betalen met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten een 
jaar later.  
-De weduwe van Jan Gertsz heeft ontvangen van Jan Derixsz ƒ40 Rijnse 
gulden die Hanneken Sarys en haar man Henric haar schuldig waren; dd 19-
04.  
-Hanneken Sarys meldt dat Jan Derixsz haar betaald heeft met Pasen de 
jaarlijkse 10 h.p. volgens de tinsbrieven en zal in 1475 haar jaarlijkse 10 h.p. 
aflossen; akte is doorgehaald; dd 19-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  76 FOLIO:       4v DATUM:        23-04-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schulte, Henric Schuldenaar Pelswerker 
  Engelborch, Henric Schuldeiser  
  Coopsz, Willem  Berntsz Comparant  
   Bonte, Beernt  Broers 
  Bonte, Robert    
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  Persijn, Henric Schuldenaar  
  Hasselt, Geeirt van Schuldenaar  
  Diepenbeeck, Frederic van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Engelborch ƒ10 Rijnse g.g., te betalen ƒ5 

Rijnse gulden met Maria Lichtmis en de rest met St. Jan. 
NB in de kantlijn: ƒ5 Rijnse g.g. betaald. 
-Willem Berntsz Coopsz verklaart dat hij de gebroeders Bonte schadeloos 
zal houden en vrijwaren van de beloofde betaling aan de stad Kampen; dd 
23-04. 
-Henric Persijn en Geeirt van Hasselt zijn schuldig aan Frederic van 
Diepenbroeck 104 h.p. te betalen met Allerheiligen a.s. kommervrij in 
Kampen en als zij in gebreke blijven worden zij gerechtelijk aangesproken; 
akte is doorgehaald; dd 28-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  76 FOLIO:       5 DATUM:        02-05-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Seyne Schuldenaar  
  Jansz, Gijsbert Schuldeiser Koperslager  
  Luder, Florens van  Schuldenaar  
  Godenesz, Gert Schuldeiser  
  Derixsz, Mathijs Schuldenaar  
  Genne, Henric van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijsbert Jansz ƒ99 Rijnse gulden van 20 stuiver 

voor de gulden, waarvan ƒ50 Rijnse gulden betaald moeten worden binnen 
veertien dagen en de rest met St. Jan, uiterlijk met St. Jacob. 
-Florens van Luder is schuldig aan Gert Godenesz 58 kromstaarten; dd ? 
-Mathijs Derixsz is schuldig aan Henric van Genne 20 kromstaarten en stelt 
daarvoor als onderpand zijn “seme”  met haar toebehoren; folio 5v, dd 20-
05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  76 FOLIO:       5 DATUM:        14-05-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Windmolen aan de Uterweg 
   
 comparanten Aerntsz, Jacob Comparant  
  Ghissen, Jacob Marcelis v. Comparant Uit  ‘s Hertogenbosch 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van wijlen Seger Jansz, verklaren dat zij elk het 

geld ontvangen hebben van hun achtste deel dat Geert Henrixsz van hen 
heeft gekocht, in de windmolen met alle toebehoren, gelegen tussen de 
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Uterweg, Lode Kruse en de weduwe van Henric Geertsz; zij bedanken voor 
de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  76 FOLIO:       5 DATUM:        14-05-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Frederix, Mechtelt Comparante Spoolde 
  Foreest, Henric  Momber  
  Liesken  Comparante  Wed Herbert Jans 
  Egbertsz, Harmen Momber  
  Symen, Kathen Comparante  
  Wychersz, Henric Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van wijlen Jonckvrouwe Femme van Spoolde, 

echtgenote van wijlen meester Paridaensz van Montfoort, gestorven in 
Sluis, verklaren ontvangen te hebben de nagelaten goederen die hen zijn 
toegekend, roerende en onroerende, gelegen in Vlaanderen, waarvoor zij 
bedanken met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  76 FOLIO:       5v DATUM:        22-05-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Preising, Jan Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Florijsz, Roloff Schuldenaar  
  Jacobsz, Warner Schuldenaar Als principaal 
  Evertsz, Jacob Schuldenaar  
  Rehagen, Geeirt Schuldenaar  
  Berge, Henric van der Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ1 Rijnse gulden. 

-Roloff Florijsz is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ9 Arnhems en 1 oord; 
dd 22-05.  
-Warner Jacobsz, Jacob Evertsz en Geeirt Rehagen zijn schuldig, samen en 
elk voor allen, aan Henric van der Berge ƒ39 Rijnse koopmansgulden te 
betalen met St. Maarten; dd 24-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
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33 RAK  76 FOLIO:       5v DATUM:        24-05-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tyman van den Comparant  
  Willemsz, Johan Huurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Johan Willemsz ontvangen te hebben de huur van 

het huis waarin deze woont, die met Pasen betaald moet worden, m.u.v. de 
ƒ23 Rijnse gulden die er rechtens op gevestigd zijn en die de huurder 
betalen zal. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  76  FOLIO:       5v DATUM:       24-05-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Knigge, Eefse Comparante  
  Spoelman, Johan Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Johan Boet de Barbier en Hadewijch zijn vrouw 

haar in de dagen voor Pasen betaald hebben de jaarlijkse 5 h.p. en de 
achterstallige tins van 10 h.p. gevestigd op hun huis en erf waar zij nu in 
wonen, waarvan twee schepenbrieven aanwezig zijn, de éne van 6 en de 
andere van 10 h.p. per jaar; zij zal voortaan niet meer mogen vragen dan 5 
h.p. per jaar, de andere bedragen gelden niet meer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  76 FOLIO:        5v DATUM:         28-05-1474 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Krusen, Lodewich Comparant  
  Vecht, Johan van de Comparant  
  Kruesen, Egbert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beloofd hebben aan Egbert Kruesen dat  

Evert hun zuster, de weduwe van Maes Kruesen, aan hem 10 h.p. per jaar 
zal geven binnen Kampen met de documenten, uit goede onderpanden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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36 RAK  76 FOLIO:      6 DATUM:         04-06-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kocsz, Herman Comparant  
  Sadelmackers, Stijne Erfgename Wed. Claes Sadelmacker 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van Claes Sadelmaker alle goederen 

ontvangen te hebben die hem zijn nagelaten door haar overleden man, 
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  76 FOLIO:        6 DATUM:         04-06-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Jan Schuldenaar Paardenkoopman 
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
  Kerstkensz, Gijsbert Schuldenaar  
  Gennen, Henric van Schuldeiser  
  Angen, Willem van  Schuldenaar  
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aernt van Holtsende ƒ50 ph.g. half te betalen 

met midvasten en half een jaar daarna.  
-Gijsbert Kerstkensz is schuldig aan Henric van Gennen ƒ8 ph.g., de 
gulden van 38 stuivers; dd 04-06.  
-Willem van Angen is schuldig aan Willem Hermansz ƒ3½ Rijnse 
koopmansgulden; dd 10-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

38 RAK  76 FOLIO:       6 DATUM:        10-06-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Besten, Evert van Schuldenaar  
  Wterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Jacobsz, Werner  Schuldenaar  
  Rotgersz, Florens Schuldenaar  
  Willemsz, Jan Schuldeiser Grafhorst 
  Besten, Evert van Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Wterwijck 15 mud haver, het mud 

van 12 kromstaarten, te betalen met St. Michael. 
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-Werner Jacobsz is schuldig aan Herman van Wterwijck ƒ27 Arnhems min 
3½ stuiver, te betalen met St. Michael; dd 10-06. 
-Florens Rotgersz is schuldig aan Jan Willemsz 27 stuivers; dd 10-06. 
-Evert van Besten is schuldig aan Peter Albertsz  ƒ12 Rijns en 8 
kromstaarten; dd 10-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  76 FOLIO:         6   DATUM:          10-06-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Werner Schuldenaar  
  Hanegreve, Simen Schuldeiser  
  Willemsz, Engbert Schuldenaar Alias Luw 
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Alartsz, Olfart Schuldenaar Wieringen 
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Simen Hanegreve 23 mud en 1 schepel haver   

en ..... (onleesbaar). 
-Engbert Willemsz is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ20 Rijns te betalen half 
met St. Maarten en half op 1 mei; folio 6v, dd 30-06. 
-Olfart Alartsz is schuldig aan Claes Gosensz ƒ50½ Rijnse gulden van 20 
stuiver de gulden, te betalen met Petri ad Cathedram; folio 6v, dd 08-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

40 RAK  76 FOLIO:       6 DATUM:        23-06-1474 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potter, Willem Schuldenaar  
  Grote, Harmen Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Harmen Grote beloofd heeft zijn huishuur te 

betalen en het bier dat hij getapt heeft, zodat hij geen nadeel ondervindt; 
dus stelt comparant hem weer als onderpand zijn huisraad, kleding, 
zilver/goud  gemunt en ongemunt totdat de huishuur betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  76 FOLIO:       6v DATUM:        30-06-1474 

 onderwerp Schikking 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duren, Nannigen van Intermediair  
  Jacobsz, Geert Idem  
  Willemsz, Gerbrant Idem  
  Klinge, Jacob Idem  
  Hamelen, Albert van Comparant e. zijde Lübeck 
  Heins, Henric Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een uitspraak gedaan in een conflict tussen schipper 

Albert van Hamelen en Henric Heins over huur die Henric hem schuldig was, 
zoals Evert van Campen beloofd had en Henric heeft na uitspraak ƒ4 Rijnse 
gulden moeten betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  76 FOLIO:       6v DATUM:        08-07-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Werner Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
  Lambertsz, Willem Schuldenaar  
  Henrixsz, Albert Schuldeiser  
  Beerntsz, Geeirt Schuldenaar  
  Krens, Jan Schuldeiser Schipper 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermansz ƒ16 Rijnse gulden en 1 oord van 

36 kromstaarten voor de gulden, te betalen met Midwinter. 
-Willem Lambertsz is schuldig aan Albert Henrixsz ƒ16 Rijnse gulden, te 
betalen met St. Maarten en stelt hiervoor als onderpand het rijnschip dat hij 
nu vaart; dd 20-07. 
-Geeirt Beerntsz is schuldig aan Jan Krens ƒ20 Rijnse gulden te betalen half 
met Allerheiligen en half met St. Maarten daarna; dd 20-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  76 FOLIO:       6v DATUM:        29-07-1474 

 onderwerp Bekendmaking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Johan Comparant Broers 
  Roloffsz, Rotger Comparant  
  Haken, Egbert Begunstigde Van de Rutenborch 
     
 samenvatting Comparanten verklaren bekend te maken dat zij aan Egbert Haken van de 

Rutenborch en diens familie de verzoening gegeven hebben voor de 
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doodslag die hij met zijn helpers hebben gedaan op hun overleden vader 
Roloff Willemsz; zij beloven Egbert Haken te vergeven als goede mannen 
van eer en hebben deze brief laten zegelen. 
Verder belooft Steven van de Rutenborch de gebroeders om Rotger Scheer 
schadeloos te houden voor de 300 h.p. die betaald moeten worden veertien 
dagen voor St. Maarten als de brief aangeboden wordt; zo niet dan stelt hij 
zich borg voor de schade als een goed koopman. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  76 FOLIO:       7 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gijse Schuldenaar  
  Hilbrantsz, Jan  Schuldeiser Groningen 
  Woltersz, Aerent Schuldenaar Zwager van Pilken 
  Bringman, Gerbrant Schuldeiser  
  Blanckert, Gijse Schuldenaar  
  Hoyers, Femme Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hilbrantsz ƒ156 lichte Arnhems gulden, te 

betalen met de komende vrijmarkt, zo niet dan is de schade groter. 
-Aerent Woltersz is schuldig aan Gerbrant Bringman ƒ4 postulaats gulden te 
betalen met St. Jan; dd 12-08. 
-Gijse Blanckert is schuldig aan Femme Hoyers ƒ9 Rijnse gulden te betalen 
met St. Maarten; dd 26-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

45 RAK  76 FOLIO:       7 DATUM:        30-08-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Isebrant Comparant Purmerend 
  Henrixsz, Frederic Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Frederic Henrixsz 3 pond 

groot vanwege Claes Louwen zijn zuster; zij zijn dit met elkaar 
overeengekomen. Als het boeierschip waarmee Frederic nu vaart en als de 
brief van Frederic schade hebben veroorzaakt, dan zal IJsbrant  hiervoor 
garant staan.   

   
 bijzonderheden  
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46 RAK  76 FOLIO:       7 DATUM:        26-09-1474 

 onderwerp Boedelinventaris 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Henrixsz, Rotger  Comparant  
  Koemansz, Henric  - jr Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Jonge Henric Koemanszoon dat 

hij op de where waar hij nu op woont op de Zwartedijk, woensdag over acht 
dagen vijf sterke paarden zal brengen, een rode, een zwarte, een bruine, een 
veulen en een rood veulen; verder drie koeien, twee zwart en een rood 
bonte, een stier en twee kalveren en twee mestvarkens, een berg met hooi 
en de rogge die gedorst moet worden, verder alle huisraad die er was toen 
zijn vrouw nog leefde. Alles zal daar blijven totdat een en ander aan zijn vijf 
kinderen en erfgenamen is overgedragen. 
Jonge Henric Koemans meldt dat hij alle goederen die Rotger belooft heeft, 
heeft ontvangen en niet zal vervreemden en het is van belang dat Rotger de 
andere goederen zelf houdt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  76 FOLIO:       7v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Geert Jansz Schuldenaar  
  Derixsz, Willem Schuldeiser Hamburg 
  Beentken, Beernt Schuldeiser Dantzig 
  Scheer, Rotger Tussenpersoon  
  Daems, Jan Schuldenaar  
  Gerijtsz, Frederic Schuldeiser Van Medemblik 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Derixsz ƒ3½ Rijnse gulden en 1 oord, 

waarvan hij met Midwinter een ½ Rijnse gulden en 1 oord moet betalen, met 
Pasen ƒ1, met St. Michael ƒ1 en met Pasen daarna weer ƒ1 Rijnse gulden. 
-Beernt Beentken meldt dat Rotger Scheer hem betaald heeft vanwege 
Matthijs Vinckenberch een bedrag van ƒ250 ph.g. en ƒ14 Rijnse gulden en 1 
oord voor 23½ last rogge afkomstig van Enkhuizen; dd 02-10. 
-Jan Daems is schuldig aan Frederic Gerijtsz, of aan Ghise Blanckert voor 
hem, ƒ6 Rijnse gulden en 8 stuivers, te betalen met Midvasten ƒ2 Rijnse 
gulden, ƒ2 en 8 stuivers met St. Maarten en met Midwinter daarna de rest; 
dd 07-10. 

   

 bijzonderheden Geen 
   
 

 

48 RAK  76 FOLIO:       7v DATUM:        11-10-1474 

 onderwerp Herroeping 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swedersz, Peter Comparant  
     
 samenvatting Comparant heeft alle giften en schepenbrieven herroepen die hij dezer 

dagen heeft gedaan of gegeven en zijn testament is nu van nul en generlei      
waarde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  76 FOLIO:       7v DATUM:         13-10-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adriaensz, Johan Schuldenaar  
  Thije, Johan van Schuldeiser  
  Snodeken, Peter Schuldenaar Priester 
  Voss, Gerijt Schuldenaar  
  Vene, Henric van den Schuldeiser  
  Selle, Deric Schuldenaar  
  Dasse, Derick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Thije ƒ8 Arnhems en stelt hem 

daarvoor als onderpand alle aanspraken die hij heeft op zijn broers erf. 
-Peter Snodeken en Gerijt Voss zijn samen schuldig aan Henric van den 
Vene ƒ40 Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden en het gerechtsgeld, 
afkomstig van pacht die Claes de Wilde jaarlijks ontvangt uit de Bijvang, te 
betalen kommervrij met Pasen; folio 8, dd 01-11. 
-Deric Selle is schuldig aan Derick Dasse 3 bezegelde geverfde Kamper 
lakens, één te betalen met Midvasten en de andere twee drie weken na 
Pasen; folio 8, dd  03-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  76 FOLIO:       7v DATUM:        26-10-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nijenhuysz, Johan ten Comparant  
  Nijenhuysz, Fenne ten Comparante Moeder 
  Smyt, Lambert Comparant Zwager 
  Kluppels, Alyt Comparante Wed. Albert Egbertsz 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Albert Egbertsz hun oom, verklaren dat Alyt 

Kluppels, zijn weduwe, hen de nagelaten goederen heeft overgedragen die 
Fenne, hun moeder, toekwamen, waarvoor zij haar bedanken met belofte 
van vrijwaring; verder moeten zij nog de goederen ontvangen die Albert in 
Deventer heeft nagelaten en in de vrijheid van Kampen. Dit heeft Alyt 
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beloofd in aanwezigheid van haar mombers: Warner Melysz en Aernt 
Woltersz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

51 RAK  76 FOLIO:       8 DATUM:        03-11-1474 

 onderwerp Aflossing van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de klok, naast Beernt Buddingh 
   
 comparanten Aernts, Wychman Comparant  
  Krueszer, Egbert Comparant  
  Voirst, Gosen van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Fie Verwers, verklaren dat Jan Boet en diens 

vrouw Hadewych hen hebben afgelost de 6 h.p. die wijlen Fie Verwers 
jaarlijks uit hun huis ontving; zij bedanken hen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

52 RAK  76 FOLIO:       8 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottensz, Geeirt Schuldenaar  
  Heynensz, Herman Schuldeiser Kuinre  
  Campen, Evert van Schuldenaar  
  Haenetichel, Geert ten Schuldeiser  
  Harnasmaker, Tielman Schuldenaar  
  Wilsum, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Heynensz ƒ14 Rijnse gulden, te betalen 

half met 1 mei en half met St. Lieven daarna. 
-Evert van Campen is schuldig aan Geert ten Haenetichel ƒ4 Arnhems; dd ? 
-Tielman Harnasmaker is schuldig aan Bartolt van Wilsum 6 h.p. en zal dit 
betalen van zijn rente die de stad hem met Pasen schuldig is; dd ? 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  76 FOLIO:       8 DATUM:        14-11-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 

   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Reynersz, Beernt Comparant  
  Rijnvisch, Frederic Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de broer van Frederic Rijnvisch ontvangen te 

hebben in zijn maatschap ƒ150 Rijnse gulden die hij voor de handel zal 
gebruiken, voor beider profijt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  76 FOLIO:       8v DATUM:        29-11-1474 

 onderwerp Schadeloosstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Egbert Backer en Henneken Mulre 
   
 comparanten Claesz, Willem Comparant En echtg. Grete 
  Schilder, Hilbrant Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beloofd hebben aan Hilbrant Schilder hem 

schadeloos te stellen en te vrijwaren voor de borgtocht die Hilbrant beloofd 
heeft aan mr Johan uit Elseneur in Denemarken, voor een bedrag van ƒ8 
Rijnse gulden; zij stellen daarvoor als onderpand hun woonhuis en erf in de 
Hagen; mocht het onderpand onvoldoende zijn, dan zal Marten Suerbier 
daar voor instaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  76 FOLIO:       8v DATUM:        02-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steynelt, Alyt Schuldenares  
  Thymansz, Geert Schuldeiser  
  Albertsz, Wolter Schuldenaar  
  Albertsz, Liedeken Schuldeiseres  
  Quanter, Lubbert Schuldenaar En echtg. Niese 
  Voirne, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Geert Thymansz 10½ kromstaart. 

-Wolter Albertsz is schuldig aan Liedeken Albertsz ƒ4 Rijnse gulden; Geert 
ten Holte meldt dat Wolter de schuld heeft voldaan; dd ? 
-Lubbert Quanter en zijn echtgenote zijn schuldig aan Marten Voirne ƒ84½ 
Rijnse gulden te betalen met St. Maarten;  zij stellen als onderpand al hun 
huisraad; dd 10-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
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56 RAK  76 FOLIO:       8v DATUM:        02-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Woltersz, Aernt Schuldenaar  
  Helle, Geert ter Schuldenaar  
  Ottensz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Geert Ottensz 17 h.p. per jaar en 2 pond 

gedurende acht jaar m.i.v. Petri ad Cathedram 1476 te betalen; hiermee 
stellen zij hem schadeloos voor de borgtocht die hij voor hen gesteld heeft 
aan de stad voor de pacht van de Greente. Als onderpand stellen  zij hun 
huizen, huisraad, vee en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  76 FOLIO:       8v DATUM:        10-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reehagen, Geert Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
  Jansz, Deric Schuldenaar En Geertruyt zijn moeder 

1
) 

  Quanter, Lubbert Schuldenaar En echtg. Niese 
  Voirne, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermansz ƒ40 koopmansgulden. 

-Deric Jansz en zijn moeder zijn schuldig aan de kinderen van Jan Rogge 
ƒ18 Rijnse koopmansgulden; dd 10-12. 
-Lubbert Quanter en echtgenote zijn schuldig aan Marten Voirne ƒ84½ 
Rijnse gulden te betalen met St. Maarten en stellen als onderpand 11½ h.p. 
die Geert Frerixsz hen schuldig is, hun aandeel in een huis in de Hagen 

2
), 

waarvan de andere delen aan hun broer/zuster toebehoren, behoudens een 
uitgang van 3 h.p. per jaar; verder melden zij dat zij voor hem verkocht 
hebben de huisraad e.d. voor ƒ25 Rijnse gulden, te korten op de schuld; dd 
10-12. 

   
 bijzonderheden 

1
) weduwe Johan Rogge; 

2
) Nieuwstraat, tussen het Michaels klooster en 

Reyner Hermansz, strekkend tot aan de IJssel. 
   

 

 

58 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        13-12-1474 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Johan  Wdn. Eefse Schomaker Kleermaker 
  Stockman, Henric Voogd  
  Henrixsz, Johan Voogd Goudsmid 



24 

 

     
 samenvatting Comparant heeft voor zijn minderjarige zoon Johan als moeders erfdeel 

gereserveerd 100 h.p. en belooft hem te verzorgen tot zijn meerderjarigheid, 
hem te voeden en te kleden, waarmee de voogden, familie van de vrouw, 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        13-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Schuldenaar Paardenkoper 
  Holtsende, Arent van Schuldeiser  
  Thomasz, Evert Schuldenaar  
  Volkersz, Freric Schuldeiser  
  Woltersz, Aerent Schuldenaar  
  Berge, Henric van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent van Holtsende ƒ17 postulaats gulden te 

betalen op 1 mei. 
-Evert Thomasz is schuldig aan Freric Volkersz ƒ15 Rijnse gulden, maar 
omdat hij buiten de stad is, mag dit niet vergeten worden en betaalt ƒ3 
Rijnse gulden min 1 oord van 1 ton stokvis; dd 13-12. 
-Aerent Woltersz is schuldig aan Henric van den Berge 31 h.p.; dd 13-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        20-12-1474 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coepsz, Jan Schuldenaar  
  Ottensz, Roloff Schuldeiser  
  Selle, mr Diric Schuldenaar  
  Jansz, Peter Schuldeiser Brunnepe 
  Monick, Egbert  Schuldenaar e.a. 
  Berge, Henric v.d. Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Roloff Ottensz ƒ9 Arnhems te betalen met 

Vastenavond. 
-mr Diric Selle is schuldig aan Peter Jansz twee bezegelde Kamper lakens, 
te leveren veertien dagen na Pasen; folio 9v, dd 02-01-1475. 
-Egbert Monick, Henric Schacht, Henric Stalman, Albert Geeirtsz en Beernt 
ten Eyckenboem zijn schuldig aan Henric van den Berge ƒ7½ Arnhems en 2 
kromstaarten; folio 10, dd 13-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
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61 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        20-12-1474 

 onderwerp Aflossing van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, naast de erven van Gosen v. Holtsende 
   
 comparanten Wolters, Henric Comparant  
  Simonsz, Kathrijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij beloofd heeft aan Kathrijne Simonsz op St. 

Thomas om over een jaar af te lossen de jaarlijkse 5 h.p. met al de 
verschenen rente die zijn moeder Femme en Alfer zijn broer verkocht 
hebben aan Peter Jansz, gevestigd op hun huis volgens document met 
zegel van Roloff Witte en Henric Pael; de aflossing zal geschieden met 
Pasen 1476. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        20-12-1474 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Veecaten 
   
 comparanten Kuper, Godert Willemsz Comparant  
  Weden, mr Jan vd Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Jan van den Weden hem betaald heeft voor het 

erf in Veecaten met huis en alle verdere toebehoren, zoals Johan Aerntsz en 
zijn ouders het hebben bewoond en Godert Aerntsz het van hen gekocht 
had; hij bedankt hem voor de betaling en heeft geen enkele aanspraak meer 
op hem.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

63 RAK  76 FOLIO:       9 DATUM:        20-12-1474 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Twee huizen en erven 
  Brunnepe, Steendijk 
   
 comparanten Remersz, Peter Volmachtgever  
  Henricsz, Freric Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom Freric Henricsz en draagt 
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twee huizen en erven aan de Steendijk aan hem over.  
Hiermee stemt in Jan Willem Kluetingen, de naaste van de moederszijde van 
het zoontje.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  76 FOLIO:       9v DATUM:        09-01-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drie huizen, erven en hoven 
  Kampen, Bovenpoorte, Heylensteeg, met een stuk land in de Venemaden  
   
 comparanten Henrixsz, Jacob Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Gerijtsz, Henric Schuldeiser  
  Slewert, Folkert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig, samen en elk voor allen, aan Henric Gerijtsz en 

Folkert Slewert een bedrag van 200 h.p. te betalen met St. Maarten 1475 ⅓ 
deel, in 1476 weer een deel en in 1477 met St. Maarten het laatste deel. 
Gijsbert belooft Jacob te vrijwaren voor de schuld omdat hij mede bekend 
heeft en stelt hem daarvoor als onderpand drie huizen en daarbij een stuk 
land, in de Venemaden waar Tyman zijn goed ligt,  gekocht van Herbert 
Reimensz, m.u.v. de jaarlijkse uitgang van 3½ h.p. op de drie huizen en 3½ 
h.p. op het land. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

65 RAK  76 FOLIO:       9v DATUM:        08-01-1475 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beenschilt, Hermen Comparant e. zijde Lübeck 
  Olsensz, Tyman Comparant a. zijde Schipper Kampen 
     
 samenvatting Comparanten hebben onderling hun geschil over zes pijpen wijn die Tyman 

voor Herman gevoerd had, minnelijk geschikt in aanwezigheid van Nanning 
van Duren en Deric Sandersz voor Hermen en Gerbrant Willemsz en Claes 
Schulman voor Tyman, onze burgers, als goede mannen die een uitspraak  
doen over de kwestie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  76 FOLIO:       9v DATUM:        11-01-1475 

 onderwerp Schuldbetaling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Peter Comparant Enkhuizen 
  Albertsz, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan burgemeester Henric Pael om Wolter Albertsz 

ƒ4½ Rijnse gulden te betalen binnen 2 of 3 weken; hiervoor is Thijs Florsz 
uit Enkhuizen borg geworden en comparant draagt daarom aan Wolter over  
ƒ4½ Rijnse gulden vrij en onbelast van Ludeken Alartsz uit Enkhuizen, 
waarmee alle aanspraken op elkaar teniet zijn gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  76  FOLIO:       10 DATUM:       16-01-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Willem Schuldenaar  
  Backer, Jan Schuldeiser Groningen 
  Zijl, Aerent Schuldenaar  
  Detten, Ludeken van Schuldeiseres  
  Sasse, Henric Schuldenaar  
  Geertsz, Peter Schuldenaar  
  Jansz, Duerken Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Backer ƒ9 Arnhems en 1 oord, te betalen 

met Pinksteren; dit heeft Alyt Willems, zijn vrouw, betaald, waardoor  
schuldeiser Willem belooft hem niet aan te spreken. Otto Gruter is borg. 
-Aerent van Zijl is schuldig aan Ludeken van Detten 30 witte stuivers; dd 
19-01. 
-Henric Sasse en Peter Geertsz zijn schuldig, samen en elk voor allen, aan 
Duerken Jansz ƒ30 Rijnse koopmansgulden min 1 oord, te betalen half op 
St. Maarten van dit jaar, half op St. Maarten een jaar later; dd 19-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  76 FOLIO:        10 DATUM:         20-01-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Jacob Brune Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Wernersz, Johan Schuldenaar  
  Louwensz, Claes Schuldeiser Neerden 
  Jacobsz, Willem Schuldenaar  
  Gijsbertsz, Tyman Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ8 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan ƒ2 direct betaald moeten worden, ƒ2 met 
Vastenavond en de rest met Midvasten. 
-Johan Wernersz is schuldig aan Claes Louwensz ƒ44 Rijnse gulden van 20 
stuiver voor de gulden, waarvan te betalen ƒ22 Rijnse gulden met St. 
Maarten en de andere helft een jaar daarna; NB in de kantlijn: 1e termijn 
betaald. 
-Willem Jacobsz is schuldig aan Tyman Gijsbertsz ƒ51 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Vastenavond over een jaar, reeds betaald 
ƒ20 postulaats gulden; de schuld is afkomstig van een half schip dat zij dit 
jaar samen voeren en niet zullen verkopen of verpanden; dd 24-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  76 FOLIO:      10 DATUM:         26-01-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf Die Vaert - Meppel 
   
 comparanten Koepslager, Gijse Schuldenaar  
  Brant, Johan Schuldeiser  
  Hermansz, Evert Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Klinckenberch, Gosen Momber  
  Jager, Lodewich Schuldenaar Goudsmid 
  Hesselsz,Johan Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Brant ƒ106 Rijnse koopmansgulden en 

1½ witte stuiver. 
-Evert Hermansz meldt aan Bartolt van Wilsem en Gosen Klinckenberch 
dat hij beloofd heeft de schenkingen te betalen die Geert Schepeler 
namens hen gedaan heeft, te weten een kindsdeel of 

1
/9 deel van het erf 

geheten Die Vaert, bij Meppel in Drenthe, aan Johan Boelmansz met de 
achterstallige pacht; dd 26-01. 
-Lodewich Jager is schuldig aan Johan Hesselsz ƒ7 Rijnse 
koopmansgulden, de helft te betalen met 1 mei en de andere helft met St. 
Jan; folio 10v, dd 28-01.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  76 FOLIO:         10v DATUM:         08-02-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Schuldenaar  
  Slewert, Geert Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Henrixsz, Jan Schuldeiser  
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Slewert ƒ5 Rijnse gulden min 1 oord. 

-Johan Hermansz is schuldig aan Jan Henrixsz ƒ5 Rijnse gulden min 1 
oord; dd 08-02. 
-En aan Claes Gosensz ƒ4½ Arnhemse gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

71 RAK  76 FOLIO:       10v DATUM:        12-02-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florensz, Roloff Schuldenaar  
  Jacobsz, Warner Schuldeiser  
  Claesz, Gerbrant Schuldenaar  
  Apteker, Geertken Schuldeiseres  
  Zijl, Aerent Schuldenaar  
  Derixsz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Warner Jacobsz ƒ2½ Arnhems. 

-Gerbrant Claesz is schuldig aan zijn moeder Geertken Apteker ƒ10 Rijnse 
gulden; dd 15-02. 
-Aerent Zijl is schuldig aan Henric Derixsz ƒ5½ Rijnse gulden te betalen acht 
dagen na St. Jacob; dd 23-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  76 FOLIO:        10v DATUM:         18-02-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Volmachtgever Brunnepe 
  Cloeteler, Rotger Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rotger Cloeteler om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, de twee geverfde bezegelde Kamper lakens te 
vorderen die Wessel Derixsz hem beloofd heeft te betalen en te leveren 
veertien dagen na Pasen en daarbij te handelen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  76 FOLIO:       10v DATUM:        20-02-1475 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Jacob (v) Schuldenares Wed. Maurys Claesz 
  Willemsz, Johan  Momber  
  Roloffsz, Herman Momber  
  Claeszdr, Lubbe Schuldeiseres  
  Tade, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lubbe Claesdochter een bedrag 

van ƒ4 Rijnse koopmansgulden te betalen met St. Maarten, indien de laatste 
betaling heeft plaats gevonden van het schip dat Maurys aan Matthijs 
Johansz verkocht heeft en dat deze nu voert. Lubbe verstrekt daarom een  
volmacht aan Johan Tade om namens haar, in der minne of gerechtelijk,  
deze ƒ4 Rijnse gulden te vorderen en te handelen zoals zij zelf gedaan zou 
hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

74 RAK  76 FOLIO:       10v DATUM:        23-02-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Volmachtgever Steenmetselaar 
  Jansz, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Jansz om, in der minne of 

gerechtelijk, van Ghijse in de Stove het geld te vorderen dat hij van Jan 
Stofregen jaarlijks ontvangt, van Lambert Jodeken 17 kromstaarten, 29 
daguren van 6 kromstaarten en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  76 FOLIO:       10v DATUM:        23-02-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fent, Henric Schuldenaar  
  Evertsz, Steynalt Schuldeiser  
  Kuper, Claes Schuldenaar  
  Olst, Tyman van Schuldeiser  
  Henrixsz, Claes Schuldenaar  
  Jansz, Dorber Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steynalt Evertsz ƒ6 Rijnse koopmansgulden. 

-Claes Kuper is schuldig aan Tyman van Olst ƒ8 Rijnse koopmansgulden 
min 4 witte stuivers; dd 28-02. 
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-Claes Henrixsz is schuldig aan Dorber Jansz ƒ4 Rijnse gulden min 1 oord; 
folio 11, dd 01-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  76 FOLIO:       10v DATUM:        28-02-1475 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zijl, mr Jacob Comparant Broers 
  Zijl, Aerent Comparant  
  Henric (v) Comparante a. zijde Weduwe Jacob Zijl  
     
 samenvatting Comparanten verklaren beloofd te hebben aan Henric, de weduwe van 

Jacob Zijl, om de memoriemeesters van de OLV Memorie in de OLV kerk de 
8 h.p. te verkopen die zij jaarlijks hadden uit de stad en landen van 
Genemuiden, waarvan zij het bewijs hebben overgedragen en als de 
memoriemeesters dat willen, waarvan zij getuigenis zullen doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

77 RAK  76 FOLIO:       11 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed 6 stukken land op Ens 
   
 comparanten Evertsz, Johan Schuldeiser  
  Hamelen, Leuwe van Echtgenote  
  Jansz, Gerijt  Schuldenaar Uit Ens 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gerijt Jansz het vierde deel voldaan heeft van de 

jaarlijkse 21 h.p. pacht van zes stukken land die zij eertijds in erfpacht 
hebben gekregen van de momber van Gasse van Hamelen en die nu door 
Gerijt gebruikt worden, volgens een Rechtersbrief die Johan heeft en waarin 
vermeld staat 21 h.p. pacht per jaar; dus stelt comparant nu als voorwaarde 
dat Gerijt dit aflost in twee jaar met ƒ50 Rijnse gulden van 22 stuivers de 
gulden, met alle verschenen pacht, zo niet dan moet hij beloven aan de 
vrouw van Johan ƒ25 Rijnse gulden te  betalen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

78 RAK  76 FOLIO:       11 DATUM:        01-03-1475 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Johan Volmachtgever  
  Dijck, Arent Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Arent om namens hem van 

Henrick Tycheler ƒ1 postulaats gulden te vorderen die deze hem schuldig is 
en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

79 RAK  76 FOLIO:       11 DATUM:        02-03-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pelser, Henric Schuldenaar  
  Jansz, Egbert  Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Petersz, Willem Schuldenaar  
  Sadelmaker, Stijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig, samen en één voor allen, aan Beernt Morre een 

bedrag van ƒ33 Rijnse koopmansgulden min 1 witte stuiver te  betalen met 
St.Michael; NB in de kantlijn: Egbert betaalt de helft. 
-Henric Pelser is schuldig aan Beernt Morre ƒ29 Rijnse gulden min 2 witte 
stuiver en 1 oord, te betalen met St. Maarten; dd 02-03.  
-Willem Petersz is schuldig aan Stijne Sadelmakers ƒ15 Rijnse 
koopmansgulden te betalen half met 1 mei, half met St. Maarten; folio 11v, 
dd 27-03; NB in de kantlijn: betaald ƒ7½ Rijnse gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  76 FOLIO:       11 DATUM:        04-03-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Johan  Volmachtgever Alkmaar 
  Eversberch, Johan van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Eversberch om namens 

hem van Kerstken Symonsz ƒ24 Rijnse guldens te vorderen betaalbaar in 
acht jaar, n.l. met Allerheiligen ƒ1½ Rijnse gulden, met 1 mei weer ƒ1½ 
Rijnse gulden en zo verder en daarbij te handelen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben. Deze schuld dateert van 1469, de woensdag na Petrus 
Banden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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81 RAK  76 FOLIO:       11 DATUM:        04-03-1475 
 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Drie stukken land   
  Ens, tussen het land van Herman Derixsz en zijn moeders hof 
   
 comparanten Brugge, Geertruyt ter Comparante  
  Klinckenberch, Gosen Momber  
  Salman, Claes  Momber  
  Vene, Hartwich van den Koper Priester 
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan priester Hartwich van den 

Vene een jaarlijkse rente van een vierendeel boter die zij heeft uit drie 
stukken land in Ens van Jan Gijsbertsz erfgenamen, strekkend tot aan de 
dijk, jaarlijks kommervrij te leveren in Kampen volgens Rechtersbrief die zij 
mede aan hem overdraagt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  76 FOLIO:       11v DATUM:        30-01-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vesen, Evert van Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
  Henricsz, Goiken Schuldenaar  
  Stelling, Tyman Schuldeiser  
  Schonynck, Johan  Schuldenaar  
  Meyering, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermansz ƒ54 postulaats gulden. 

-Goiken Henricsz is schuldig aan Tyman Stelling 30 kromstaarten; dd 31-01. 
-Johan Schonynck is schuldig aan Johan Meyering 16 kromstaarten te 
betalen met St. Michael; dd 06-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  76 FOLIO:       11v DATUM:        31-01-1475 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Land genaamd Boystersland i.d. Asschet, Oostenwolde 
   
 comparanten Boyster, Claes Comparant En echtg. Jutte 
  Aerntsz, Peter Koper En echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Aerntsz een jaarlijkse 

rente van ƒ5 Rijnse g.g. betaalbaar op OLV dag gevestigd op hun kamp land 
van 10 gresen gelegen in de Asschet, tussen het erf van Grete Roloffs en 
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Gerijt Steven, strekkend van Jacob Coopsz land tot Seyne Igerman; zij 
beloven dat dit afgelost kan worden met 19 penningen tegen 1 penning en 
alle verschenen pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  76 FOLIO:       11v DATUM:        07-03-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Priester Rijquyn Volmachtgever Kapelaan

  1
) 

  Petersz, Alfer Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Alfer Petersz om namens hem van 

Wycher Rensing te vorderen de ƒ4 postulaats gulden die deze hem schuldig 
is, eventueel gerechtelijk en daarbij te handelen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de drost van Salland 

   

 

 

85 RAK  76 FOLIO:       11v DATUM:        10-03-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckert, Gijse Schuldenaar  
  Kloever, Andries Schuldeiser  
  Sael, Deric Schuldenaar  
  Jansz, Aerent Schuldeiser  
  Petersz, Mews Schuldenaar  
  Petersz, Deric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Andries Kloever ƒ7½ Rijnse koopmansgulden 

van 36 kromstaarten voor de gulden, te betalen met Midvasten. 
-Deric Sael is schuldig aan Aerent Jansz 12 kromstaarten; dd 12-03. 
-Mews Petersz is schuldig aan Deric Petersz ƒ2 Rijnse koopmansgulden en 
6½ witte stuiver; dd 12-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  76 FOLIO:       11v DATUM:        13-03-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Igermans, Henric Schuldeiser  
  Albertsz, Peter  Schuldeiser Kleermaker  
  Laurentsz, Johan Schuldenaar Priester 
  Henrixsz, Aelt Schuldeiser  
  Loyve, Gosen onder de Schuldenaar  
  Vecht, Johan van der Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Igermans en Peter Albertsz , voogden 

over de dochter van Geertruyt Willemsz, ƒ20 Rijnse koopmansgulden, te 
betalen met St. Michael en mocht dit problemen geven dan zal Lubbert 
Melisz helpen. 
-Johan Laurentsz heeft vorig jaar bekend dd 18-04-1474 schuldig te zijn aan 
Aelt Henrixsz ƒ9 Rijnse koopmansgulden te betalen binnen het jaar en er is 
afgesproken dit niet te vergeten; dd 14-03. 
-Gosen onder die Loyve is schuldig aan Johan van der Vecht 10 h.p. en 2½ 
kromstaart van huishuur; dd 22-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  76 FOLIO:       12 DATUM:        25-03-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk, tussen Lysken Lowen en mr Jan vd Weden Vergadering 
   
 comparanten Alartsz, Olfer Schuldenaar Wieringen 
  Alartsz, Nanningen  Schuldeiser  
  Petersz, Claes Schuldenaar Pelser te Wieringen 
  Leiden, Henric van Schuldenaar  
  Mewsz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Nanningen Alartsz ƒ29 Rijnse gulden van 20 

stuiver voor de gulden van 1½ last rogge, te betalen met Midwinter.  
-Claes Petersz is schuldig aan Nanningen Alartsz ƒ10 Rijnse gulden van 20 
stuiver de gulden, te betalen met Midwinter; dd 25-03.  
-Henric van Leiden is schuldig aan Peter Mewsz 40 h.p. te betalen met St. 
Michael en stelt daarvoor als onderpand zijn huis en erf op de Vloeddijk, 
strekkend tot aan de wetering, m.u.v. 8 h.p. jaarlijkse uitgang, af te lossen 
met 20 tegen 1 penning; dd 31-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  76 FOLIO:       12 DATUM:        01-04-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Gulman, Tyman Schuldenaar  
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  Claesz, Peter Schuldeiser Hasselt 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Claesz ƒ13 Arnhems van 15 kromstaarten 

voor de gulden, te betalen op 1 mei met ƒ3 en ƒ10 met St. Maarten, 
afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft; mocht de 
betaling niet plaats vinden dan mag schuldeiser het schip terugnemen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  76 FOLIO:       12 DATUM:        01-04-1475 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Henric Comparant  
  Alyt Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn moeder Alyt van zijn 

vaders erfdeel een bedrag van ƒ122 Rijnse gulden en 2 pond courant. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

90 RAK  76 FOLIO:       12 DATUM:        03-04-1475 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en  erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Egbert de Valck en de wed. Jan Petersz 
   
 comparanten Frerixsz, Lubbert Comparant En echtg. Alyt 
  Claesz, Willem Koper En echtg. Greten 
     
 samenvatting Comparanten hebben verkocht aan Willem Claesz en diens echtgenote de 

helft van het huis in de Hagen waarvan Greten de andere helft bezit, 
strekkend van de Oudestraat tot aan de oude wetering, m.u.v. de jaarlijkse 
uitgang van 6 h.p., voor een bedrag van 35 h.p. waarvan Greten al ⅓ deel 
betaald heeft. Als alles betaald is zal huis worden overgedragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  76 FOLIO:       12 DATUM:        05-04-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Sander Schuldenaar  
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  Aerntsz, Peter Schuldeiser  
  Frederixsz, Evert Schuldenaar  
  Hollant, Kathrinen i.d. Schuldeiseres Stiefmoeder 
  Lubbertsz, Gijsbert  Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Aerntsz ƒ10 Rijnse gulden, 16 witte 

stuivers en 28 kromstaarten, te betalen met St. Jacob. 
-Evert Frederixsz is schuldig aan zijn stiefmoeder Kathrinen ƒ15 Rijnse 
gulden en omdat hij niet aanwezig is, mag dit niet worden vergeten; dd 05-
04. 
-Gijsbert Lubbertsz is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ4 Arnhems min 1 
oord, de helft te betalen op 1 mei en de andere helft met Pinksteren; hij stelt 
als onderpand zijn achtste deel van een “tremike” (roeisloep) met 
toebehoren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  76 FOLIO:       12v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en 6 morgen land in Genemuiden 
   
 comparanten Jansz, Tijs Schuldenaar  
  Derixsz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Derixsz ƒ38 Rijnse gulden, half te 

betalen met St. Jan en half met St. Jan een jaar daarna; hij stelt daarvoor als 
onderpand zijn huis en hof en land in Genemuiden op de Veenriet naast 
Wolter Wolfsen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  76 FOLIO:       12v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ludic, Florens van Schuldenaar  
  Louwe, Menten Schuldeiser  
  Jansz, Jan Schuldenaar  
  Bonte, Bene Schuldeiser  
  Sarys, Hanneken Schuldeiseres  
  Potter, Jan Derixsz Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Menten Louwe ƒ18 Rijnse gulden min 2½ 

stuiver. 
-Jan Jansz is schuldig aan Bene Bonte ƒ3 Arnhems; dd ? 
-Hanneken Sarys heeft van Jan Derixsz Potter alles ontvangen wat hij haar 
schuldig was van het huis naast de wijnkelder en Albert Jonge; dd ? 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  76 FOLIO:       12v DATUM:        16-04-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerijtsz, Geerijt Schuldenaar Pijper 
  Morant, Laurens    Schuldeiser Trompetter   
  Helle, Geert ter Schuldenaar  
  Berg, Henric van den Schuldeiser  
  Jansz, Geert Schuldenaar Bakker 
  Colen, Kunne van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Laurens Morant, trompetter van de jongeheer 

van Egmont, ƒ3½ Rijnse  gulden te betalen half met St. Michael, half met 
Pasen en verhaalt dit aan het loon dat hij van de stad beurt.  
-Geert ter Helle is schuldig aan Henric van den Berg 125 h.p. waarvoor hij 
hem jaarlijks 7 mud rogge geeft, te betalen op St. Jacob; hij mag aflossen 
met de verschenen pacht; dd 17-04. 
-Geert Jansz Backer is schuldig aan Kunne van Colen ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan; dd 20-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  76 FOLIO:       12v DATUM:        19-04-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elling, Maurijs Volmachtgever Uit Stendal 
  Ottensz, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Ottensz om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, van Kerstken Goltsmit ƒ84 Rijnse 
koopmansgulden te vorderen vanwege de levering van zilver en daarbij te 
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  76 FOLIO:       12v DATUM:        22-05-1475 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Budding, Beernt Comparant  
  Bolhorn, Reyner Comparant  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Reyner Bolhorn hem schadeloos te houden 

van de 4 bussen met 15 kannen en andere percelen die de bisschop van 
Noorwegen bij hem achtergelaten had toen hij naar Rome ging, hij moet dit  
nu van Willem Maudik naar Bergen sturen aan Hr Andries in de 
bisschopshof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  76 FOLIO:       13 DATUM:        07-05-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Geert Schuldenaar Alias Geert Backer 

1
) 

  Uterwijck, mr Henric v.  Schuldeiser  
  Witte, Derick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Henric van Uterwijck en Derick 

Witte ƒ21 Arnhems te betalen op St. Jan kommervrij in Kampen; mocht dit 
niet op tijd gebeuren, dan zullen schuldeisers de schade delen. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Groningen 

   

 

 

98 RAK  76 FOLIO:       13 DATUM:        08-05-1475 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Schele, Johan Verkoper  
  Lubbertsz, Ricolt Koper Amersfoort 
     
 samenvatting Comparant heeft een Hasselts potschip verkocht met toebehoren en  zal 

hem overal vrijwaren. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  76 FOLIO:       13 DATUM:        14-05-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Florensz, Rolof Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van - sr Schuldeiser  
  Bonte, Beernt Schuldenaar  
  Jacobsz, Johan Schuldenaar  
  Bye, mr Henric Schuldeiser  
  Voirne, Martijn Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude ƒ3 Arnhems en 1 

oord. 
-Beernt Bonte is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude ƒ1 postulaats 
gulden; dd 19-05. 
-Johan Jacobsz is schuldig aan mr Henric Bye en Martijn Voirne samen 
ƒ55½ postulaats gulden, te betalen ⅓ deel met Maria Hemelvaart, ⅓ deel met 
St. Maarten en het laatste deel met Vastenavond; dd 19-05.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK  76  FOLIO:       13 DATUM:       19-05-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sonnenberch, Rotger Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
  Aerntsz, Wolbert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant heeft eertijds bekend schuldig te zijn aan Johan Geertsz ƒ46 

Rijnse gulden, die deze heeft overgedragen aan Beernt Morre dd 24-04-
1473 volgens het stadsboek; omdat comparant niet in de stad is, mag dit 
niet vergeten worden. 
-Wolbert Aerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude ƒ4 
postulaats gulden min 1 oord, te betalen op St. Michael; dd 27-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  76 FOLIO:        13 DATUM:         01-06-1475 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Melysz, Lubbert Comparant  
  Hoyer, Geert Idem  
  Melysz, Warner Idem  
  Hoyer, Egbert  Idem  
  Sirixsz, Peter Comparant e. zijde  
  Jansz, Peter  Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten getuigen dat zij als intermediairs zijn opgetreden in het 



41 

 

conflict tussen Peter Sirixsz en Peter Jansz over het huis dat 
eerstgenoemde aan Peter Jansz verkocht had, met name over de goten die 
door het huis gaan en daar moeten blijven; er is besloten dat het 
onderhoud door beiden gedragen wordt en dit wordt schriftelijk 
vastgelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  76 FOLIO:      13 DATUM:         01-06-1475 

 onderwerp Schuldregeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lodewicksz, Herman Comparant  
  Mutse, Deric Schuldeiser  
  Lodewicksz, Henric  Schuldenaar Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart een schikking getroffen te hebben met Deric Mutse, 

vanwege zijn broer Henric Lodewicksz, n.l. dat Henric dienaar is van de 
vrouw van Deric, dat Henric schuldig blijft aan Deric Mutse ƒ46 Rijnse 
gulden, waarvan hij hem contant ƒ4 Rijnse gulden betaald heeft, de gulden 
van 20 stuivers, daarna met Pinksteren weer ƒ4 Rijnse gulden en verder 
alle jaren met Pinksteren totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK  76 FOLIO:          13v DATUM:           08-06-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Lodewich de Schuldenaar  
  Roden, Jacob Schuldeiser  
  Uterwijck, Peter van Schuldenaar  
  Pael, Henric Schuldeiser  
  Requyen, Geert Schuldenaar  
  Holtsende, Ernst van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Roden ƒ4 Rijnse koopmansgulden en ƒ4 

ph.g. 
-Peter van Uterwijck is schuldig aan Henric Pael 40 mud rogge op de 
Lemelerberg of daaromtrent geoogst; dd 10-06. 
-Geert Requyen is schuldig aan Ernst van Holtsende ƒ21 postulaats 
gulden; dd 12-06.  

   
 bijzonderheden Geen 
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104 RAK  76 FOLIO:       13v DATUM:        12-06-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heeswijc, Hans  Volmachtgever Stendal 
  Ottensz, Rolof Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Rolof Ottensz om namens hem van 

Kerstken Goltsmit te vorderen 400 h.p. min ƒ9 Rijnse gulden van 20 stuivers. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  76 FOLIO:       13v DATUM:            12-06-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Droochscheerder, Rutger Schuldenaar Loper 
  Berge, Henric van den  Schuldeiser  
  Goltsmit, Lodewich Schuldenaar  
  Jansz, Willem Schuldeiser  
  Jacobsz, Werner Schuldenaar  
  Hermansz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van den Berge ƒ37 Rijnse gulden van 20 

stuiver de gulden. 
-Lodewick Goltsmit is schuldig aan Willem Jansz ƒ3 Rijnse 
koopmansgulden en ƒ3 ph.g.; dd 16-06. 
-Werner Jacobsz heeft vorig jaar op de laatste dag van juni bekend dat hij 
Johan Hermansz ƒ16 Rijnse gulden en 1 oord schuldig was, 36 kromstaarten 
voor de gulden; van stadswege is geconsenteerd te zorgen dat dit niet 
verjaart; dd 21-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  76 FOLIO:       13v DATUM:        23-06-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Bartolt,  Schuldenaar  
  Segen, Henric van  Schuldeiser  
  Campen, Evert van  Schuldenaar  
  Mathijsz, Jan Schuldeiser  
  Goltsmit, Lodewich die Schuldenaar  
  Henrix, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van Segen ƒ31 Rijnse koopmansgulden, 
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waarvan met St. Michael ƒ15 Rijnse gulden betaald moet worden en de rest 
een jaar daarna. 
-Evert van Campen is schuldig aan Jan Mathijsz ƒ3 Rijnse gulden en 6 
kromstaarten; dd 07-07. 
-Lodewich die Goltsmit is schuldig aan Albert Henrix 34 kromstaarten; dd 
07-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

107 RAK  76 FOLIO:       13v DATUM:        02-08-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Malsem, Stijne van Schuldenares  
  Potter, Johan Schuldeiser  
  Jacobsz, Jan Schuldenaar  
  Holtsende, Aerent van  Schuldeiser  
  Nanne Schuldenares Wed. Peter Jaires 
  Vene, Jacob van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan Potter 21 vaten bier waarvan met Pasen 

6 vaten betaald moeten worden, dan drie jaar lang met Pasen 5 vaten; en 
mocht zij in die tijd overlijden, dan zullen haar erfgenamen dit betalen.   
-Jan Jacobsz is schuldig aan Aerent van Holtsende ƒ70 postulaats gulden, 
te betalen half met Vastenavond, half met Midvasten; folio 14, dd 17-09. 
-De weduwe van Peter Jaires is schuldig aan Jacob van den Vene 7 h.p.; 
folio 14, dd 17-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  76 FOLIO:       13v DATUM:        20-08-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aersz, Peter van Volmachtgever Venlo 
  Blanckert, Ghise Gevolmachtigde  
     
 samenvatting -Comparant verstrekt een volmacht aan Ghise Blanckert om namens hem 

van priester Beernt van Dortmonde, nu procurator in het convent van de 
Minderbroeders in Kampen en van het convent een bedrag van ƒ24 Rijnse 
koopmansgulden te vorderen voor 130 ton kalk die buiten aan de stadsmuur 
ligt, volgens een document met zegels van het convent dat hij aan zijn 
gevolmachtigde heeft overhandigd, op voorwaarde dat als het bedrag niet 
uiterlijk met St. Michael betaald is, zijn gevolmachtigde de 130 ton kalk mag 
verkopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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109 RAK  76 FOLIO:       14 DATUM:        04-09-1475 
 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Molen geheten Harckenmolen 
  Buurhoofd 
   
 comparanten Uterwijc, Herman van Comparant  
  Oertghijsz, Johan Huurder  
  Jansz, Wolbert Huurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart verhuurd te hebben tot Pasen aan Johan Oertghijsz en 

Wolbert Jansz samen zijn molen voor 4½ h.p. per maand, te betalen samen 
of één voor allen; mocht het zo zijn dat zij in die periode enig rad kapot  
maken, dan moeten zij voor elk rad aan comparant ƒ1 Rijnse gulden betalen 
om deze te laten vervangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  76 FOLIO:       14 DATUM:        18-09-1475 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Henrixsz, Laurens Comparant En zoon Sander 
  Derixsz, Johan  Koper  
     
 samenvatting Comparant belooft aan Johan Derixsz hem schadeloos te stellen voor hun 

kinderen en broers, zodat hij de jaarlijkse 3 h.p. uit het huis van Henric 
Woltersz dat comparant hem verkocht heeft, ongehinderd kan gebruiken; 
Sander zal zijn vader voor de jaarlijkse rente 2½ jaar de kost geven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  76 FOLIO:       14 DATUM:        09-10-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Schuldenaar  
  Willemsz, Alart Schuldeiser Koopman Nieuwkoop 
  Keersmaker, Florijs de Schuldenaar  
  Begge, Aernt Schuldeiser Zwolle 
  Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alart Willemsz ƒ32 Rijnse gulden van 20 stuiver 

de gulden. 
-Florijs de Keersmaker is schuldig aan Aernt Begge ƒ33 Arnhems, de helft te 
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betalen met St. Maarten en de andere helft met Midwinter; dd 17-10. 
-Henric Woltersz is schuldig aan Marten Voirne 385 h.p., te betalen met St. 
Maarten 1476 zoals vermeld in de brief met zijn zegel en dat van zijn broer 
Alfer Woltersz; het betreft een lening. Akte is doorgehaald; dd 17-10.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  76 FOLIO:       14 DATUM:        18-10-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Warner Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman  - sr Schuldeiser  
  Strokel, Seine van Schuldenaar  
  Hermensz, Willem Schuldeiser  
  Aeltsz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft dd 10-06-1474 bekend schuldig te zijn aan Herman 

Uterwijck de Oude ƒ27 Arnhems min 3½ kromstaart, te betalen met St. 
Michael en dit wordt genoteerd zodat het niet vergeten wordt. 
-Seine van Strokel is schuldig aan Willem Hermensz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden; dd 22-10. 
-En aan Hermen Aeltsz ƒ1 Arnhems; dd 22-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  76 FOLIO:       14 DATUM:        23-10-1475 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tymansz, Gijsbert  Comparant  
  Heeckt, Johan Schuldeiser Uit Elburg 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan burgemeester Pilgrim van Ingen dat hij over 

zes weken in Kampen met Johan Heeckt voor het gerecht zal verschijnen; 
het is zaak dat hij daarom aan Johan de pacht en anderszins voldoet die hij 
hem schuldig is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  76 FOLIO:       14v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hake, Jacob Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman v.  -  sr Schuldeiser  
  Campen, Evert van Schuldenaar  
  Wilderick, Symon Schuldeiser Genemuiden 
  Vesen, Evert van  Schuldenaar  
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc de Oude ƒ2 Arnhems. 

-Evert van Campen is schuldig aan Symon Wilderick 11 witte stuivers; dd 
24-10. 
-Evert van Vesen is schuldig aan Alfer Petersz 308 h.p., ƒ65 Rijnse 
koopmansgulden, 1 witte stuiver en 1 oord; hij stelt daarvoor als onderpand 
al zijn goederen, vee enz. dat verkocht kan worden als hij in gebreke blijft; 
dd 24-10.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  76 FOLIO:       14v DATUM:        23-10-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Land in de Asschet, 4 morgen buitendijks 
  2. Huis en erf, Kampen, Oudestraat 
  3. Huis, op het Hoilkens  
   
 comparanten Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marten Voirne een bedrag van 385 

h.p. wegens een lening te betalen met St. Maarten 1476 en stelt daarvoor als 
onderpand de helft van vier morgen land, vrij met uitzondering van een 
emmer boter per jaar, waarvan hij de documenten aan schuldeiser 
overhandigt; verder zijn huis in de Oudestraat, naast Freric Rijnvisch, m.u.v. 
de lijfrente van Geertruyt van Oy die daar uit gaat en tenslotte het huis dat 
hij van Rotger Scheer gekocht heeft en waar Kerstken Beck nu in woont. 
Mocht comparant in gebreke blijven dan mag schuldeiser terstond de 
onderpanden opeisen en verkopen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

116 RAK  76 FOLIO:       14v DATUM:        24-10-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strokel, Seine van  Schuldenaar  
  Aeltsz, Henric Schuldeiser  
  Blanckert, Tymen - sr Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
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  Oprieder, Joryen Geertsz Schuldenaar  
  Wechtenbeke, Reyner Schuldeiser Lünenburg 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Aeltsz ƒ2 Arnhems. 

-Tymen Blanckert de Oude is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ13 Rijnse 
koopmansgulden; folio 15, dd 15-11. 
-Joryen Geertsz Oprieder is schuldig aan Reyner Wechtenbeke 6 bezegelde 
Kamper lakens te betalen met Midvasten; folio 15, dd 17-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  76 FOLIO:       14v DATUM:        09-11-1475 

 onderwerp Betaling van pacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Fredric Comparant  
  Pater Schuldenaar St. Janskamp 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de pater namens het convent op St. Janskamp bij  

Vollenhove heeft afgelost de jaarlijkse ƒ10½ Rijnse g.g. met alle verschenen 
pacht van de jaarlijkse ƒ31½ Rijnse gulden uit de grote Uterdijk bij de dijk in 
Vollenhove volgens gezegelde rechtersbrief van de onderschout. 
Comparant bedankt het convent. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  76 FOLIO:       14v DATUM:        15-11-1475 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boister, Claes Comparant  
     
 samenvatting Comparant is dd 17-10-1475 voor het gerecht verschenen om onder ede te 

getuigen dat hij vier of vijf weken geleden uit de herberg heeft gehaald de 
ossen die Peter Aerntsz op zijn land had staan aan de zomerdijk, dat gepand 
was en dat hij zelf de ossen weer terug gebracht heeft naar het land en dat 
de waard van de herberg, Gerbrant Aerntsz, daar twee personen voor heeft 
aangewezen die borg staan en dat Henric Igermans hier geen voordeel van 
de panding heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  76 FOLIO:       15 DATUM:        18-11-1475 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beste, Jan die Schuldenaar  
  Kemerling, Jan Schuldeiser  
  Jansz, Geert Schuldenaar  
  Jansz, Herman Schuldeiser  
  Hering, Geert Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Harmansz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Kemerling ƒ4 Arnhems. 

-Geert Jansz is schuldig aan Herman Jansz en Geert Hering ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan met St. Maarten ƒ10 Rijnse gulden betaald moet 
worden en de rest met St. Jacob; dd 22-11. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Jan Harmansz ƒ40 Rijnse koopmansgulden; 
dd 04-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  76 FOLIO:       15 DATUM:        22-11-1475 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weerde, Goedert Peper vd  Schuldeiser  
  Claesz, Johan Schuldenaar Zoon Claes Gosensz 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Claesz ƒ6 Rijnse g.g. 

in mindering op de ƒ25 Rijnse g.g. die hij Goedert geleverd heeft in Lijfland 
en hem daarbij heeft overhandigd gezegelde brieven; er ontbreken nog ƒ19 
Rijnse g.g. op het betalingsschema dat Bartolt van Wilsem en Lubbert 
Petersz, indertijd burgemeester, voor het compagnonschap tussen 
comparant en Claes Gosensz, vader van Johan, hebben vastgesteld: n.l. 
direct te betalen ƒ6 Rijnse g.g., ƒ7 met St. Jan, en ƒ7 Rijnse g.g. in 1477. 
Daarna zal comparant geen aanspraken meer hebben. 
NB in de kantlijn: betaald ƒ7 Rijnse gulden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

121 RAK  76 FOLIO:       15 DATUM:        03-12-1475 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Molens 
   
 comparanten Wijnkensz, Geert Volmachtgever Goor 
  Henrixsz, Goedert  Gevolmachtigde Molenaar 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Goedert Henrixsz om namens hem, 
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in der minne of gerechtelijk, van Ude Hermansz alle tins te vorderen die 
deze hem schuldig is van een molen bij de IJssel en een op de Steendijk 
volgens schepenbrief; verder geeft hij hem een volmacht om van Ude 
Hermansz het geld te vorderen dat deze hem schuldig is van een kruisbalk 
en 4 kleine balkjes. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  76 FOLIO:       15 DATUM:        04-12-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kruishoop 
   
 comparanten Jansz, Tyman Schuldenaar  
  Snoinck, Kathrine Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Kathrine Snoinck ƒ100 Rijnse 

gulden van tins, zegels en anderszins van het eerste slag van de Kruishoop,  
dat hij van Hessel zijn broer heeft overgenomen, te betalen binnen 6 jaar. Hij 
is haar dus schuldig 15 h.p. per jaar gedurende zes jaar, op voorwaarde dat 
zij hem zo’n genoegdoening zal geven dat hij daar geen verlies van heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  76 FOLIO:       15 DATUM:        04-12-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsbertsz, Gijsbert  Schuldenaar Wever 
  Ardenberch, Egbert van Schuldeiser Pastoor - Veluwe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan pastoor Egbert van Ardenberch 14 

h.p. van tins, waarvan 4 h.p. te betalen met Midvasten en 10 h.p. veertien 
dagen na Pasen; als onderpand stelt hij zijn weefgetouw met toebehoren, 
zijn vrouws groene tabberd, 6 tinnen kannen, 6 brede tinnen schotels en 4 
andere schotels enz.; als hij in gebreke blijft mag schuldeiser deze 
verkopen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        11-12-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vesen, Evert van  Schuldenaar  
  Hermansz ,Jan Schuldeiser Brouwer  
  Geertsz, Johan Schuldenaar Kleermaker 
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar Op de Warder 
  Topken, Warner Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermansz ƒ54 postulaats gulden. 

-Johan Geertsz is schuldig aan Aernt van Holtsende ƒ7 Arnhems en  1 
oord; dd 11-12. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Warner Topken 1½ mud haver, 11½ 
schepel voor 1 h.p., te betalen vóór Vastenavond; dd 11-12.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

125 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        11-12-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Heyman Schuldenaar  
  Hermansz, Andries Schuldeiser  
  Wychertsz, Geert Schuldenaar  
  Vene, Stijne vd Schuldeiseres Wed. Henric Geertsz 
  Willemsz, Albert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Andries Hermansz ƒ1½ Arnhems. 

-Geert Wychertsz is schuldig aan de weduwe van Henric Geertsz 10 h.p. van 
pacht; dd 13-12. 
-Albert Willemsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ3 Arnhems min 1 
oord; dd 14-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        13-12-1475 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mathijsz, Mathijs Comparant  
  Claesz, Thijs Neef  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan zijn neef Thijs Claesz om aan Fredric Beerntsz 

te betalen ƒ100 Arnhems met Pasen en daarmee scheldt hij Thijs alle 
nagelaten goederen kwijt die hij van diens overleden vrouw Gertruyt tegoed 
had, zoals in de huwelijkse voorwaarden vermeld. 

   
 bijzonderheden geen 
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127 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        17-12-1475 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijse Schuldeiser  
  Gerloffsz, Lambert  Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar Op de Warder 
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijse Blanckert 39 kromstaarten wegens 

verteringen. 
-Lambert Gerloffsz is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden; dd 19-12. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Alfer Petersz 260 mud goede haver en nog 
1 mud gerst; dd 19-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        25-12-1475 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vockinck, Henric Comparant  
  Eefse Erfgename Wed. Geert Vockinck 
     
 samenvatting Comparant, mede namens zijn broer Albert, is gemachtigd de nagelaten 

goederen te ontvangen van Geert Vockinck, hun beider broer en bekent dat  
zijn schoonzuster Eefse hem de nagelaten goederen heeft overhandigd, 
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. Willem Derxsz heeft 
haar beloofd dat er geen aanmaningen zullen komen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        09-01-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottensz, Geert Schuldenaar  
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
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  Hake, Jacob Schuldenaar  
  Berghe, Henric  vd Schuldeiser  
  Selle, Deric Schuldenaar  
  Moirse, Johan  Schuldeiser  
  Jansz, Willem Schuldeiser Broeder 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aernt van Holtsende ƒ21 postulaats gulden, 38 

h.p. en 1 oord.  
-Aan broeder Willem Jansz van St. Johanneskamp ƒ39 postulaats gulden, te 
betalen met St. Jan; foio 16, dd 22-01. 
-Jacob Hake is schuldig aan Henric van den Berghe 110 mud haver; folio 16, 
dd 22-01. 
-Deric Selle is schuldig aan Johan Moirse ƒ14 Rijnse koopmansgulden min 3 
witte stuivers, waarvoor hij hem zal leveren 1 Kamper grof laken met Pasen, 
1 met Pinksteren en wat nog resteert zal hij betalen met St. Jan van dit jaar, 
elke laken gerekend voor ƒ5 postulaats gulden; folio 16, dd 22-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  76 FOLIO:       15v DATUM:        17-01-1476 

 onderwerp Transport van rechten  
   
 onroerend goed -Huis 
   Kampen, Vloeddijk 
  -de Cleyne Spijc bij de Sonneberg 
   
 comparanten Mattentier, Johan Comparant En echtg. Johan 
  Stelling, Hermanus Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hermanus Stelling de erfenis 

van roerende en onroerende goederen, binnen en buiten Kampen gelegen, 
die hij ontvangt van wijlen Johan Derixsz de pottenbakker; hiervoor zal 
Hermanus de testamentaire schulden betalen, maar de broer van overledene 
heeft recht op de helft van de erfenis. Hermanus zal de broer 100 h.p. geven, 
in de vorm van zijn derde deel in een oud Frans schild per jaar, gevestigd op 
de Cleyne Spijc bij de Sonnenberg volgens documenten die comparanten 
overdragen; verder zijn aandeel van de jaarlijkse 5 h.p. uit het huis van de 
pottenbakker op de Vloeddijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

131 RAK  76 FOLIO:       16 DATUM:        22-01-1476 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Sasse, Henric Schuldenaar  
  Gasthuys, St. Geertruyden Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant heeft beloofd aan het St. Geertruyden Gasthuys om nu met 
Pasen 2 h.p. af te lossen van de 7 h.p. die het Gasthuys jaarlijks ontvangt uit 
zijn woonhuis, zoals Johan Kock gerechtelijk heeft gemeld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  76 FOLIO:       16 DATUM:        05-02-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Geert Jansz en Johan Geertsz 
   
 comparanten Maesz, Henric Schuldenaar  
  Kerken OLV en Franciscus Schuldeiser  
  Claesz, Albert Borg  
  Tengnagel, Willem Borg  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan de OLV en St. Franciscus Kerk samen 15 h.p., 

waarvan hij met St. Jan 5 h.p. zal betalen, waarvoor Albert Claesz en Willem 
Tengnagel instaan, met Midwinter weer 5 h.p. en het laatste deel per 1 mei 
1477; hij belooft zijn borgen schadeloos te stellen, waarvoor zijn huis in de 
Hagen onderpand is, strekkend tot aan Claes de Oesterling, m.u.v. de 
jaarlijkse uitgang. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  76  FOLIO:       16 DATUM:       05-02-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensz, Lubbert Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser En echtg. Eefse 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Henrixsz ƒ18 Rijnse koopmansgulden 

van een erfenis in de Betuwe, waarvan het derde deel nu betaald wordt, het 
volgende met St. Jan en het laatste deel met St. Michael, zodat met St. 
Maarten alles betaald is.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

134 RAK  76 FOLIO:        16 DATUM:         07-02-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Claesz, Gerbrant Schuldenaar  
  Apteker, Geertken Schuldeiseres Moeder 
  Geertsz, Beernt Schuldenaar  
  Oestenderp, Hake van  Schuldeiser  
  Rotarsz, Gese Schuldenaar  
  Warnersz, Johan Schuldeiser  
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Ongeveer een jaar geleden heeft comparant verklaard schuldig te zijn aan 

zijn moeder Geertken Apteker ƒ10 Rijnse gulden; omdat hij niet in de stad 
is, wordt dit opgeschreven zodat het niet verjaart. 
-Beernt Geertsz is schuldig aan Hake van Oestenderp ƒ5½ Arnhems te 
betalen met Midvasten; dd 08-02. 
-Gese Rotarsz is schuldig aan Johan Warnersz en aan Johan Willemsz ƒ2 
Rijnse koopmansgulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  76 FOLIO:      16 DATUM:         09-02-1476 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Alfer Intermediair  
  Voirne, Marten Idem  
  Berge, Henric van den Idem  
  Schilder, Hilbrant Comparant e. zijde  
  Rijnvisch, Freric Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een conflict opgelost tussen Hilbrant Schilder en 

Freric Rijnvisch over 40 last koren die Freric Hilbrant heeft toegezegd en 10 
last die hij hem verkocht had en verder over de betaling van het koren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK  76 FOLIO:        16v DATUM:        10-02-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sirixsz, Peter Schuldenaar  
  Nollensz, Jacob Schuldeiser Kuinre 
  Jansz, Derick Schuldeiser Idem 
  Kupersz, Freric Gosen Schuldenaar En echtg. Stijne 
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Blanckert, Tyman - sr Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Nollensz  en Derick Jansz samen nog  
ƒ19 postulaats gulden. 
-Freric Gosen Kupersz is schuldig aan Bartolt van Wilsem 39 h.p. van 19 
kromstaarten, waarvan een derde deel betaald zal worden met St. Jacob, 
het tweede deel een jaar daarna en het laatste deel in 1478;  akte is 
doorgehaald; dd 12-02.   
-Johan Hermansz is schuldig aan Tyman Blanckert de Oude 7 h.p. te 
betalen met Midvasten; dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  76 FOLIO:       16v DATUM:        13-02-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Tyman Schuldenaar Wever 
  Uterwijc, Tyman van Schuldeiser  
  Kerstkensz, Gijsbert Schuldenaar  
  Henrixsz, Hermen Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar Op het Kampereiland 
  Leuw, Herman Schuldenaar  
  Jansz, Goedert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman van Uterwijc ƒ7½  Arnhems en 3½ 

kromstaart te betalen met Petri ad Cathedram over een jaar. 
-Gijsbert Kerstkensz is schuldig aan Herman Henrixsz ƒ10 Arnhems; dd 13-
02. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Tyman van Uterwijc ƒ15 postulaats gulden 
min 1 oord; dd 21-02. 
-Herman Leuw is schuldig aan Goedert Jansz ƒ10 Rijnse koopmansgulden; 
dd 21-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  76 FOLIO:        16v DATUM:        17-02-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pael, Henric Comparant  
  Glauwe, Symon Schuldenaar  
  Thye, Henric van  Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij hier in de stad van Symon Glauwe rechtens 

verwonnen en ontvangen heeft de 3 pond groot, die Henric van Thye in Riga 
in beheer had; comparant belooft het geld weer over te dragen aan Tyman 
Kuenretorff. 

   
 bijzonderheden Geen 
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139 RAK  76 FOLIO:       16v DATUM:        03-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lukener, Florensz de Schuldenaar  
  Derixsz, Gosen Schuldeiser  
  Derixsz, Gijsbert Schuldenaar  
  Willemsz, Engele Schuldeiser  
  Geertsz, Jan Schuldenaar En echtg. Aefken 
  Clovers, Heile Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gosen Derixsz ƒ2½ ph.g. 

-Gijsbert Derixsz is schuldig aan Engele Willemsz ƒ8 Arnhems; dd 03-03. 
-Jan Geertsz en echtgenote zijn schuldig aan Heile Clovers ƒ30½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Lieven; dd 03-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  76 FOLIO:       16v DATUM:        05-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsz, Rurick Schuldenaar  
  Gerbrantsz, Peter Schuldenaar  
  Hirts, Betthe Schuldenares Moeder 
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Geertsz, samen en één 

voor allen, ƒ36 Rijnse koopmansgulden, de helft te betalen met St. Jan en de 
andere helft een jaar later.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  76 FOLIO:       16v DATUM:        05-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kersemaker, Florens Schuldenaar  
  Boisters, Griete Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Griete Boisters een bedrag van ƒ31 Rijnse 
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gulden en 1 oord te betalen een vierde deel met St. Jan, daarna met St. 
Michael, met St. Maarten en het laatste deel met Midvasten daarna; hij stelt 
haar als onderpand al zijn huisraad die door Mette van Voirst gepand is 
vanwege de huishuur en mede door schuldeiseres, als Mette dit toestaat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

142 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kersemaker, Florens Comparant  
  Roloffsz, Timan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Timan Roloffsz hem geleend heeft 2 koeien, een 

grijze en een rood-gerugde tot wederopzegging. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        12-03-1476 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lijsbeth  Comparante Echtg. Aernt ten Holte 
  Johansz, Laurens Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante doet afstand ten behoeve van haar zoon Laurens Johansz van 

een bedrag van ƒ800 Rijnse g.g. uit haar goederen, want haar man heeft 
andere kinderen en kleinkinderen, die hij wat heeft gegeven uit hun beider 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        12-03-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffs, Jacob Comparant  
  Johanna Erfgename Wed. Henric Hof 
     
 samenvatting Comparant verklaart van de weduwe van Henric Hof ƒ30 Rijnse gulden 

ontvangen te hebben, zoals vermeld stond in het stadsboek van Oplatingen 
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en die hem nu rechtens zijn toegewezen.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        12-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kock, Geert Schuldenaar  
  Vecht, Johan van der Schuldeiser  
  Kistemaker, Engbert Schuldenaar  
  Slewert, Geert Schuldeiser  
  Oprieder, Johan Geertsz Schuldenaar  
  Tymansz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van der Vecht ƒ5 Arnhems. 

-Engbert Kistemaker is schuldig aan Geert Slewert ƒ4 postulaats gulden; dd 
16-03. 
-Johan Geertsz Oprieder is schuldig aan Willem Tymansz ƒ16 Rijnse 
koopmansgulden; dd 16-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        18-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grewer, Jacob Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
  Gerbrantsz, Boldewijn Schuldenaar  
  Swedersz, Joest Schuldeiser  
  Petersz, Herman Schuldenaar  
  Jansz, Goedert  Schuldeiser  
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Henrixsz ƒ33 Arnhems, waarvan de helft 

betaald moet worden met Midvasten en de andere helft met 1 mei.  
-Boldewijn Gerbrantsz is schuldig aan Joest Swedersz ƒ19 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen met St. Maarten, uiterlijk met Midwinter, 
afkomstig van een boeier die hij van hem gekocht heeft; schuldeiser belooft 
hem overal te vrijwaren; dd 18-03. 
-Herman Petersz is schuldig aan Goedert Jansz acht blauwe bezegelde 
Kamper lakens en twee groene; aan Alfer Petersz vier geverfde Kamper 
lakens; dd 18-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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147 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:       18-03-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulner, Henric Schuldenaar En echtg. Swane 
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Moerse, Johan van Schuldenaar  
  Huusman, Jan  Schuldeiser  
  Petersz, Peter Schuldenaar  
  Alyt Schuldeiseres Wed. Herman Kersemaker 
     
  samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Morre ... (niet af). 

-Johan van Moerse is schuldig aan Jan Huusman ƒ126 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen met Pasen 1477; hij stelt als onderpand al zijn 
goederen, roerende en onroerende; akte is doorgehaald; dd 30-03. 
-Peter Petersz is schuldig aan de weduwe van Herman Kersemaker ƒ34h 
Rijnse koopmansgulden, te betalen half met St. Michael en half met 
Midwinter; folio 17v, dd Pasen 14-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  76 FOLIO:       17 DATUM:        30-03-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hermansz, Henric Comparant En echtg. Griete 
  Rijx, Evert Momber  
     
 samenvatting Comparanten geven uit de hand aan Claesken de nagelaten goederen van 

hun vader, Claes Wybrant, zoals een huis met inboedel waar zij nu in wonen 
en hiermee is de momber van Claesken tevreden gesteld door comparanten, 
die gevrijwaard worden van verdere aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  76 FOLIO:       17v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed 1. Huis en erf 
      Kampen, Oudestraat, tussen Peter Jacobsz en Henric Hoppenbrouwer 
  2. Twee huizen, idem hoek Broederstraat  
   
 comparanten Moirse, Johan van  Comparant En echtg. Ide 
  Jacobsz, Claes Koper  
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 samenvatting Comparanten verklaren dat zij verkocht hebben aan Claes Jacobsz een 
jaarlijkse rente van 20 h.p. gevestigd op hun huis, strekkend van de straat 
tot aan Peters erf en op hun andere twee huizen in de Oudestraat, 
betaalbaar met Pasen, aflosbaar met 20 tegen 1 penning volgens 
Schepenbrief, tijdig aan te kondigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  76 FOLIO:       17v DATUM:        14-04-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Balk, Jan Schuldenaar  
  Amerongen, Jacob van Schuldeiser  
  Henricsz, Geerit Schuldenaar  
  Salman, Claes Schuldeiser  
  Jansz, Sander Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob van Amerongen ƒ28 Rijnse gulden te 

betalen op St. Maarten zoals is geschreven. 
-Geerit Henricsz is schuldig aan Claes Salman 10½ h.p. en ƒ2½ Arnhems 
min 1 kromstaart, te betalen half met St. Jacob, half met St. Michael en stelt 
als onderpand de reeds gepande goederen; dd ? 
-Sander Jansz is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ27½ Rijnse gulden en nog 
ƒ2 koopmansgulden min 1 oord; dd ? 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  76 FOLIO:       17v DATUM:        04-05-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Lodewich Schuldenaar  
  Stoefken, Jan Henricsz Schuldeiser  
  Pouwels, Gosen Schuldenaar  
  Jansz, Jacob Schuldeiser  
  Hermansz, Jan Schuldenaar Bakker - Stovensteeg 
  Scheiseberch, Henric Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Henricsz Stoefken ƒ11 Rijnse gulden van 20 

stuiver voor de gulden.  
- Gosen Pouwels is schuldig aan Jacob Jansz ƒ5½ Rijnse gulden; folio 18, 
dd ? 
-Jan Hermansz de bakker is schuldig aan Henric Scheiseberch ƒ50 
postulaats gulden; folio 18, dd ? 

    
 bijzonderheden Geen 
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152 RAK  76 FOLIO:       17v DATUM:        04-05-1476 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Boeier  
   
 comparanten Simonsz, Waen Comparant  Van Zierikzee 
  Bettensz, Cornelijs Comparant  
  Sibrantsz, Peter Begunstigde  
  Busman, Jan Idem  
  Hermansz, Henric Idem  
  Johansz, Peter Idem  
     
 samenvatting Waen Simons en Cornelijs Bettensz verklaren dat zij beloofd hebben aan 

Peter Sibrantsz, Jan Busman of Henric Hermansz t.b.v. Johan en Henric een 
boeier voor 11 p. groot te geven; zij leveren Johan en Henric Peters de 
boeier wederom voor alle aanspraak van Jan en zullen hem overal vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

153 RAK  76 FOLIO:       17v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berge, Henric van den Comparant  
  Hellen, Geert ten Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaard dat Geert ten Hellen beuren zal van Aernt Woltersz op 

de Griente ƒ12 Rijnse koopmansgulden van een huis, dat hij gekocht heeft 
van Evert ten Hellens kinderen zonder verdere aanmaningen.  
Geert ten Hellen bekent wederom Beernt Henrixsz, Alyt ten Hellen en Evert 
ten Hellen, haar momber,  samen met Henric schadeloos te stellen voor de 
aflossing. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  76 FOLIO:       18 DATUM:        15-05-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloeck, Derick Schuldenaar  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
  Willemsz, Gerbrant Schuldenaar  
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  Kuenretorf, Henric Schuldeiser  
  Sonneberch, Rotger Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Marten Voirne ƒ16 Rijnse koopmansgulden. 

-Gerbrant Willemsz is schuldig aan Henric Kuenretorf 50 pond groot; dd 15-
05. 
-Rotger Sonneberch heeft eertijds bekend schuldig te zijn aan Johan 
Geertsz ƒ46 Rijnse gulden die deze aan Beernt Morre dd 24-04-1473 heeft 
overgedragen in het stadsregister; Rotger is ermee akkoord gegaan dit te 
noteren zodat de schuld niet verjaart; dd 21-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  76 FOLIO:       18 DATUM:        27-05-1476 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Bart Volmachtgever  
  Fije Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vrouw Fije om namens hem alle 

uitstaande schulden te innen binnen en buiten de stadsvrijheid van Kampen 
en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  76 FOLIO:       18 DATUM:        30-05-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottensz, Roloff Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser  
  Daemsz, Johan Schuldenaar  
  Berntsz, Derick Schuldeiser  
  Glaedbeck, Claes van Schuldenaar  
  Volscher, Claes Schuldeiser Priester 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Albertsz ƒ200 Rijnse gulden van 20 

stuivers voor de gulden, te betalen met St. Maarten. 
-Johan Daemsz is schuldig aan Derick Berntsz ƒ9 Rijnse gulden en 2 
kromstaarten; dd 30-05. 
-Claes van Glaedbeck is schuldig aan Claes Volscher ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden en dit mag niet verjaren; dd 24-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



63 

 

 

157 RAK  76 FOLIO:       18 DATUM:        17-06-1476 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Witte, Beernt Volmachtgever  
  Morre, Beernt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Beernt Morre om namens hem te 

innen van de ouderlieden van de gemene kooplui van de Duitse Hanze 
residerend in Londen, 10 pond sterling die hij hen geleverd had, vlas en 
andere goederen die de Engelsen genomen hadden en hadden laten taxeren 
volgens het koopmansregister, zodat gevolmachtigde dit rechtens mag 
opeisen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  76 FOLIO:       18 DATUM:        06-07-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Thijs Schuldenaar  
  Timansz, Michiel Schuldeiser  
  Buckhorst, Hr. Willem van  Schuldenaar  
  Willemsz, Jan Schuldeiser Amsterdam 
  Claes, Reyne Schuldenares Zusters 
  Hofmansz, Lysken Schuldenares  
  Brake, Foysen ter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Michiel Timansz ƒ14½ Rijnse koopmansgulden, 

waarvan te betalen met St. Maarten ƒ8 Rijnse gulden en het restant met St. 
Lieven.  
-Heer Willem van Buckhorst is schuldig aan Jan Willemsz ƒ313½ Rijnse 
koopmansgulden, te betalen half met St. Jacob en half met St. Lieven; dd 
08-07. 
-Reyne Claes en haar zuster Lysken Hofmansz zijn schuldig aan Foysen ter 
Brake ƒ5 Rijnse koopmansgulden te betalen na de dood van hun moeder, 
Femme van Fasen; dd 15-07.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        16-07-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Mulre, Warner Schuldenaar  
  Holtsende, Geert van  Schuldeiser  
  Tade, Johan  Schuldenaar  
  Mathijsz, Jan Schuldeiser  
  Oprieder, Johan Geertsz Schuldenaar  
  Oenden, Henric van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert van Holtsende ƒ6 Arnhems min 1 oord. 

-Johan Tade is schuldig aan Jan Mathijsz ƒ150 Rijnse koopmansgulden; dd 
16-07. 
-Johan Geertsz Oprieder is schuldig aan Henric van Oenden ƒ4½ Rijnse  
koopmansgulden; dd 18-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        16-07-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Mette Comparante Wed. Jan Henrixsz 
  Blanckert, Ghijse Momber  
  Harnasmaker, Willem Momber  
  Henrixsz, Derick Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Derick Henrixsz haar helft van 

een rijnschip, waarvan hij de andere helft bezit, met alle toebehoren zoals 
haar overleden man heeft gevoerd. 
Derick bekent haar daarvoor schuldig te zijn een bedrag van ƒ35 Rijnse 
gulden van 20 witte stuivers voor de gulden, binnen veertien dagen te 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        18-07-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geert Schuldenaar  
  Colen, Kunne van Schuldeiseres  
  Stockmans, Jutte Schuldeiseres  
  Horst, Johan van der Schuldeiser Nijmegen 
  Petersz, Simon Schuldeiser  Enkhuizen 
  Willemsz, Freric Schuldenaar  
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 samenvatting -Hoewel comparant bekend heeft schuldig te zijn aan Kunne van Colen ƒ2 
Rijnse koopmansgulden, wordt dit toch genoteerd omdat hij vaak niet in de 
stad is. 
-Jutte Stockmans is schuldig aan Johan van der Horst ƒ14½ Rijnse  
koopmansgulden te betalen met OLV dag; dd 07-08. 
-Simon Petersz meldt dat FrericWillemsz hem geheel en al voldaan heeft van 
alles wat hij of wijlen zijn zoon Ruert Frederics hem schuldig was; hij 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        18-07-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Styne vd Vene en Coen Derixsz  
   
 comparanten Oprieder, Johan Geertsz Schuldenaar En echtg. Eefse 
  Mathijsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan Mathijsz ƒ150 Rijnse koopmansgulden, te 

betalen met Midvasten ƒ12½ Rijnse gulden, met St Michael daarna ook ƒ12½ 
Rijnse gulden en verder op alle Midvasten ƒ12½ Rijnse gulden, idem op alle 
St. Michaelsdagen totdat  alle ƒ150 Rijnse gulden geheel betaald zijn. Hij 
stelt als onderpand zijn woonhuis, strekkende tot aan Wobbeke van Vene 
m.u.v. 19 h.p. jaarlijkse uitgang van dat huis met drie persen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        02-06-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Herman Schuldenaar  
  Bessemgreve, Johan den Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan den Bessemgreve ƒ35 Rijnse 

koopmansgulden min 1 oord, waarvan een vierde deel betaald moet worden 
met St. Jan, een jaar later het tweede deel, dan met St. Maarten het derde 
deel en tenslotte met St. Jan daarna het laatste deel.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  76 FOLIO:       18v DATUM:        07-08-1476 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Laurens Comparant Southhampton 
  Holten, Aernt van Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Aernt van Holten de ƒ200 

Rijnse koopmansgulden die deze hem zou overhandigen volgens een 
schikking gemaakt door Beernt Morre, Henric Kuenretorff, Pilger van Ingen 
en Lubbert Petersz, als intermediairs tussen Aernt en comparant inzake een 
conflict; hij bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  76 FOLIO:       19 DATUM:        08-08-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, mr Deric Schuldenaar  
  Verwer, Johan Schuldeiser  
  Druytsz, Johan Schuldenaar Oosterwolde 
  Mathijsz, Johan Schuldeiser  
  Henricsz, Henric Schuldenaar  
  Mette Schuldeiseres Wed. Jan Henricsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Verwer ƒ9 postulaats gulden, te betalen 

met St. Jan. 
-Johan Druytsz is schuldig aan Johan Mathijsz ƒ5 Arnhems; dd 13-08. 
-Henric Henricsz is schuldig aan de weduwe van Jan Henricsz ƒ17 Rijnse 
gulden min 1 oord, waarvan ƒ13 Rijnse gulden betaald moeten worden met 
Midwinter en nu binnen een maand ƒ4 min 1 oord; hij stelt als onderpand 
het rijnschip dat hij van dat geld gekocht heeft; folio 19, dd 16-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  76  FOLIO:       19 DATUM:       12-08-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsz, Andries Comparant Muiden -  echtg. Lune 
  Lambertsz, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Willem Lambertsz de 

nagelaten goederen die Lune erft van wijlen Yden Wybrants, haar tante; hij 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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167 RAK  76 FOLIO:        19 DATUM:         12-08-1476 

 onderwerp Aflossing van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwe muur, tussen Herman v. Uterwijc en Joh. Henr. Stoifken 
   
 comparanten Kuenretorff, Henric Comparant  
  Vene, Johan van den Comparant  
  Derixsz, Herman Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten, als mombers over Hille, de weduwe van Albert Daems, 

verklaren dat Herman Derixsz haar heeft afgelost de jaarlijkse vier oude 
schilden die zij ontving uit een huis dat Roloff Witte en diens vrouw placht 
toe te behoren, strekkend tot aan de IJssel, volgens gezegelde brief die 
vanaf nu niet meer geldig is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

168 RAK  76 FOLIO:      19 DATUM:         16-08-1476 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf geheten Wobsen Huus 
  Zwolle, bij de Markt 
   
 comparanten Woltersz, Lubbert Comparant  
  OLV Memorie Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebban aan de OLV Memorie in de OLV 

kerk het vierde deel van een jaarlijkse rente van ƒ3½ Rijnse gulden 
gevestigd op een huis in Zwolle, betaalbaar in de dagen voor Pasen, 
volgens Schepenbrief van Zwolle die de Memoriemeesters nu hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK  76 FOLIO:       19 DATUM:         20-08-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Jansz, Peter  Schuldenaar Dordrecht 
  Thomaesz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Thomaesz ƒ23 Rijnse koopmansgulden, 

half te betalen met St. Maarten en half een jaar later op die datum in 1477; 
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schuldeiser belooft hem daarom een vrij schip te leveren en als hij daar 
last of schade mee heeft wordt hij daarop aangesproken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  76 FOLIO:       19v DATUM:        23-08-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar Dordrecht 
  Claesz, Henric Schuldeiser  
  Henricsz, Peter Schuldeiser Kleermaker 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Claesz en Peter Henricsz samen en elk 

voor allen ƒ22 Rijnse koopmansgulden, de helft te betalen op 1 mei en de 
andere helft met Maria Lichtmis aan zijn broer, iedere termijn met een 
maand speling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  76 FOLIO:        19v  DATUM:        23-08-1476 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Erf in Uterwijc 
   
 comparanten Willemsz, Geerit Comparant En echtg. Albert 

1
) 

  Jansz, Geeirt  Comparant Echtg. Hillen 
1
) 

  Petersz, Aerent Comparant Zoon 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Peter Aerntsz, verklaren dat zij aan hun 

moeder Stinen, de weduwe van Peter, in bruikleen hebben gegeven het erf 
in Uterwijc met alle toebehoren, waar Evert Aerntsz op placht te wonen; 
mocht zij daar gaan wonen met een andere man, dan kan de erfscheiding 
plaats vinden. 

   
 bijzonderheden 

1
) dochter van wijlen Peter Aerntsz 

   

 

 

172 RAK  76 FOLIO:       19v DATUM:        27-08-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krucke, Beernt Petersz Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  



69 

 

  Tongeren, Andries van Schuldenaar Zwolle 
  Vene, Jacob van den Schuldeiser  
  Buyck, Geryt Schuldenaar Kuinre 
  Vechter, Claes Schuldenaar Blankenham 
  Vene, Styne van den Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Morre 21 kromstaarten. 

-Andries van Tongeren is schuldig aan Jacob van den Vene ƒ37 Rijnse 
gulden van 20 witte stuiver de gulden; dd 03-09. 
-Geryt Buyck en Claes Vechter zijn samen en elk voor allen schuldig aan 
Styne van den Vene ƒ40 Rijnse g.g., te betalen ƒ10 Rijnse gulden voor de H. 
Kruisdag, ƒ10 op Allerheiligen en ƒ20 Rijnse gulden met St. Jan; dd 04-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  76 FOLIO:       19v DATUM:        04-09-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buyck, Geryt Schuldenaar Kuinre 
  Vechten, Claes Schuldenaar Blankenham 
  Leuwen, Willem van Schuldeiser  
  Goltsmit, Lodewick Schuldenaar  
  Buddingen, Beernt Schuldeiser  
  Coenraetsz, Kerstken  Schuldenaar  
  Hoens, Mette Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparanten zijn samen en elk voor allen schuldig aan Willem van Leuwen 

ƒ40 Rijnse g.g., waarvan ƒ10 betaald moeten worden vóór de H. 
Kruisverheffing, ƒ10 op alle Heiligen dagen en ƒ20 Rijnse gulden met St. 
Jan. 
-Lodewick Goltsmit is schuldig aan Beernt Buddingen ƒ34 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen binnen drie weken vanwege Henric Helling van 
Stendal; dd 13-09.  
-Kerstken Coenraetsz is schuldig aan Mette Haens ƒ25 Arnhems; dd 13-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  76 FOLIO:       19v DATUM:        13-09-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, naast Johan Simonsz  
   
 comparanten Gerbertsz, Kerstken Schuldenaar Goudsmid 
  Memorie H. Kruis Schuldeiser En OLV 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de H. Kruis Memorie in de St. 

Nicolaaskerk en de OLV Memorie in de OLV kerk een bedrag van ƒ97 Rijnse 
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g.g. en 1 witte stuiver die Jacob Visch aan de beide Memories heeft 
nagelaten, ieder de helft, jaarlijks uit te keren met ƒ12½ Rijnse g.g. op St. 
Bartholomeus , m.i.v. 1477. Verder is het van belang dat comparant betaald 
wordt voor het geld dat hem buiten Nijmegen is afgenomen; hiervoor stellen 
Beernt Morre en Aelt Henrixsz hem als onderpand een huis en alle goederen 
in de stadsvrijheid. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        21-09-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alyt Comparante Wed. mr Henric - Emden 
  Grote, Herman Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Herman Sasse een bedrag 

van 100 h.p. afkomstig van haar neef Aernt Hermansz volgens testament en 
bedankt voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Zie akte 176. 
   

 

 

176 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        21-09-1476 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Morre, Beernt Intermediair  
  Voirne, Johan Idem Burgemeester 
  Klinckenberch, Gosen Idem  
  Hattem, mr Gosen van Idem  
  Oenen, Henric van Idem  
  Sasse, Herman Comparant e. zijde  
  Reden, Armgart van Comparante a. zijde En Lysbeth 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een conflict beslecht 

tussen Herman Sasse en Armgart en Lysbeth van Reden: Herman Sasse 
ontvangt 6 h.p. per jaar en 100 h.p. uit alle goederen van wijlen Aernt 
Hermansz. 

   
 bijzonderheden Zie akte 175. 
   

 

 

177 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        23-09-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Beernt Schuldenaar  
  Jansz, Beernt Schuldeiser  
  Jacobsz, Johan Schuldenaar  
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
  Lust, Johan Schuldenaar  
  Femme Schuldeiseres Dochter Gerardus Vermeri 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Jansz ƒ2 postulaats gulden. 

-Johan Jacobsz is schuldig aan Aernt van Holtsende ƒ61½ postulaats 
gulden, half te betalen met Vastenavond, half met Midvasten; dd 23-09.  
-Johan Lust is schuldig aan Femme, de dochter van Gerardus Vermeri, ƒ41 
Rijnse g.g. te betalen een half jaar na haar maningen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        23-09-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coepsz, Johan Schuldenaar  
  Groningen, Alyt van Schuldeiseres  
  Claesz, Albert Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Ottensz, Geert Schuldenaar  
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alyt van Groningen 19 kromstaarten waarvoor 

hij haar binnen acht dagen een wagen turf zal geven en de vrouw van Johan 
zal voor haar een pond vlas spinnen, waarmee zij tevreden gesteld is. 
-Albert Claesz is schuldig aan Beernt Morre ƒ4 Arnhems; dd 23-09. 
-Geert Ottensz is schuldig aan Aernt van Holtsende ƒ21 postulaats gulden 
en 23½ h.p.; dd 30-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        30-09-1476 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, naast St. Geertruyden Gasthuis  
   
 comparanten Orgelmaker, mr Jacob de Comparant En echtg. Alyt 
  Stijne Dochter  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beloofd hebben voor hun dochter Stijne aan 

Aernt Geertsz bij huwelijkse voorwaarden 80 h.p. te geven, waarvoor zij hem 
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ƒ20 Rijnse g.g. betalen middels een brief van een jaarlijkse rente van ƒ1 
Rijnse g.g. van de kerk te Hattem en de andere ƒ20 Rijnse g.g. van de 80 h.p. 
zullen zij betalen van de eerste betaling van de kerkmeesters te Kuinre; zij 
stellen hiervoor als onderpand hun huis en erf. Verder heeft Geert Moelman 
wederom beloofd aan zijn zoon Aernt hem twee goede koeien te geven en 25 
h.p. als hij daartoe in staat is, anders geeft hij voorlopig 13 h.p.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  76 FOLIO:       20 DATUM:        30-09-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Alberts, Hille Comparante Wed. Albert Petersz 
  Geertsz, Claes Momber  
  Reden, Armgart van Erfgenamen En zuster Lysbeth 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de gezusters van Reden haar ten volle betaald 

hebben de 50 h.p. die Aernt Hermansz haar gegeven had in zijn testament, 
waarvoor zij hen bedankt; Jan Rijnvisch, Henric Pael, Gosen Klinckenberch 
en Jacob van den Vene, de intermediairs in het conflict tussen comparante  
en de zusters, hebben gesteld dat Armgart en Lysbeth daarvoor zullen 
ontvangen 2½ h.p. per jaar van de genoemde 50 h.p. van de nagelaten 
goederen in plaats van Hille. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        13-10-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strokel, Seine van  Schuldenaar  
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
  Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Roerloe, Johan van Schuldeiser  
  Berntsz, Wychman Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Hermansz ƒ4 Rijnse koopmansgulden en 

12 kromstaarten. 
-Sander Laurensz is schuldig aan Johan van Roerloe ƒ7 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord; dd 13-10. 
-Wychman Berntsz is schuldig aan Beernt Morre ƒ4½ Arnhems te betalen 
tussen St. Jan en St. Jacob; dd 20-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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182 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        20-10-1476 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Deyne, Wolter  Volmachtgever Apeldoorn 
  Willemsz, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Willemsz om, in der minne of 

gerechtelijk, te vorderen van Goiken Smit in de Hagen de ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden die deze hem schuldig is van een huis en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        23-10-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olthuus, Johan Schuldenaar  
  Hermansz, Melys Schuldeiser  
  Jacobsz, Warner Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman v. - sr Schuldeiser  
  Hermansz, Henric Schuldenaar Warendorp 
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Melys Hermansz 2 h.p. en 2 kromstaarten. 

-Warner Jacobsz heeft eertijds bekend schuldig te zijn aan Herman van 
Uterwijc de Oude ƒ27 Arnhems min 3½ kromstaart; maar omdat hij steeds 
uitstedig is, mag dit niet vergeten worden; dd 30-10. 
-Henric Hermansz is schuldig aan Bartolt van Wilsem 20 h.p., waarvan 10 te 
betalen met Midwinter en 10 met Petri ad Cathedram; dan zal hij hem 
terstond 10 duizend middelstenen geven vanwege Jacob die Beste; dd 13-
11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        14-11-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Henrixsz, Henric Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Albertsz, Tymen Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldeiser  
  Jansz, Johan Schuldenaar Medemblik 
  Alartsz, Claes Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ16 Rijnse koopmansgulden te 
betalen met Maria Lichtmis en stelt daarvoor als onderpand de helft van zijn 
rijnschip dat door Derick Henrixsz wordt gevaren. 
-Tymen Albertsz is schuldig aan Gijsbert Tymansz ƒ5½ Arnhems; dd 18-11. 
-Johan Jansz is schuldig aan Claes Alartsz ƒ16 Rijnse koopmansgulden van 
20 witte stuiver voor de gulden, te betalen met Pasen; dd 26-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

185 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        18-11-1476 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Albert  Comparant  
  Vrankensz, Peter Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Vrankensz ƒ36 Rijnse 

koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, vanwege Albert op de Dijx 
en niet meer dan dat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  76 FOLIO:       20v DATUM:        27-11-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Egbert Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Rehagen, Geeirt Schuldenaar  
  Bye, Henric vd Schuldeiser  
  Geertsz, Beernt Schuldenaar  
  Wychmansz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Morre 22 h.p., te betalen met St. Michael 

7 h.p., een jaar daarna weer 7 h.p. en weer een  jaar later 8 h.p.; NB in de 
kantlijn: een termijn betaald, akte is doorgehaald. 
-Geeirt Rehagen is schuldig aan Henric van de Bye ƒ12 Rijnse gulden 
genoteerd in het register dd 12-02, daarom stelt hij als onderpand vier 
merries, twee grijze, een rode en een met een rode bles; folio 21, dd 28-11. 
-Beernt Geertsz is schuldig aan Johan Wychmans ƒ4 Arnhems; folio 21, dd 
28-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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187 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        28-11-1476 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincke, Steven Volmachtgever Harderwijk 
  Melysz, Warner  Gevolmachtigde  
  Aerntsz, Wolter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Warner Melysz en Wolter Aerntsz 

samen om namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Claes 
Kuper ƒ1½ Rijnse koopmansgulden die deze hem schuldig is van linnen 
doek en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        03-12-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rensing, Wycher Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Jansz, Willem Schuldeiser Priester St. Janskamp 
  Ottensz, Geeirt Schuldenaar  
  Rehagen, Geerit Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ7 Rijnse g.g. die hij zal 

betalen als hij van de stad zijn loon heeft ontvangen met Petri ad 
Cathedram. 
-Willem Jansz meldt van Geeirt Ottensz diens schuld ontvangen te hebben, 
zoals hij had bekend; dd 03-12. 
-Geerit Rehagen is schuldig aan Jan Hermansz ƒ8 Rijnse koopmansgulden; 
dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuick, Reynken van  Volmachtgever  
  Egbertsz, Henric Gevolmachtigde Kleermaker  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henric Egbertsz om namens hem 

van Heine Volckersz, raadsman te  Harderwijk, een bedrag van ƒ16 Rijnse 
gulden te vorderen en van Gese Rotgers uit Harderwijk ƒ8 Rijnse gulden, 
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dienende tot zijn wederkomst.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        12-12-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof e.d. 
   
 comparanten Beerntsz, Jan Schuldenaar  
  Hermensz, Jan Schuldeiser  
  Wichersz, Geeirt Schuldenaar  
  Vene, Stine  van den  Schuldeiseres Wed. Henric Geertsz 
  Selle, mr Deric Schuldenaar  
  Moirse, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermensz 100 h.p. en stelt daarvoor als 

onderpand zijn huis, hof, paarden, berg, schuur enz. met inhoud en stelt dit 
als onderpand aan degene die de pacht aan de stad Kampen bekend heeft. 
-Geeirt Wichersz is schuldig aan Stine van den Vene 10 h.p.; omdat hij niet 
in de stad is, wordt dit genoteerd zodat het niet verjaart; dd 12-12.  
-mr Deric Selle is schuldig aan Jan van Moirse ƒ13 Rijnse gulden; dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

191 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Rotger Schuldenaar  
  Jansz, Beernt Schuldeiser  
  Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Hermansz, Johan Schuldeiser  
  Beck, Kerstken Schuldenaar  
  Besten, Evert van Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Jansz ƒ4 Arnhems, te betalen daarvan ƒ2 

met Midvasten en ƒ2 met St. Jan. 
-Henric Woltersz is schuldig aan Johan Hermansz 130½ h.p. waarvoor hij 
have en goed als onderpand stelt; dd ? 
-Kerstken Beck is schuldig aan Henric Woltersz 130½ h.p. en stelt daarvoor 
als onderpand zijn koeien en al zijn overige goederen; dd ? 
-Evert van Besten is schuldig aan Jan Hermansz ƒ44 postulaats gulden; dd 
? 

   
 bijzonderheden Geen 
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192 RAK  76 FOLIO:       21 DATUM:        18-12-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geert, Guede Schuldenaar  
  Gerntsz, Jan Schuldenaar Hoedenmaker 
  Voirne, Marten  Schuldeiser  
  Wychersz, Jacob Schuldenaar  
  Derixsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn samen en elk voor allen schuldig aan Marten Voirne ƒ5 

Rijnse koopmansgulden en 1 braspenning, te betalen half met St. Michael en 
half met St. Michael een jaar later.  
-Jacob Wychersz is schuldig aan Johan Derixsz ƒ30 Rijnse gulden en 1 
oord, 20 stuivers voor de gulden, te betalen half met Maria Lichtmis, half 
met St. Jan; folio 21v, dd 18-12.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  76 FOLIO:       21v DATUM:        18-12-1476 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Hoven 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Vene, Jacob van den Intermediair  
  Hattem, mr Gosen van  Intermediair  
  Haeve, Wolbert ten Comparant e. zijde  
  Knigge, Eefse Comparante a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de stad daartoe verzocht, interveniëren in een conflict 

tussen Wolbert ten Haeve en Eefse Knigge over de scheiding tussen hun 
beider hoven; deze zal altijd als erfscheiding moeten blijven liggen, buiten 
hun kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  76 FOLIO:       21v DATUM:        18-12-1476 

 onderwerp Huur 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Mouwesz Comparant  
  Willemsz, Gerbrant Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart gehuurd te hebben van Gerbrant Willemsz tien 

dagmaten land in Wanneperveen bij de Zwarte Sluis voor een periode van 
twaalf jaar voor 10 h.p. jaarlijks met St. Maarten te betalen; 15 kromstaarten 
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wijnkoop te korten op de laatste betaling. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  76 FOLIO:       21v DATUM:        18-12-1476 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
   
 comparanten Beerntsz, Johan Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
  Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Dassen, Derick Schuldeiser  
    T 
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Hermansz 38 h.p. en stelt daarvoor als 

onderpand zijn huis, hof, zaad, berg, beesten enz. totdat hij zijn pacht 
betaald heeft. 
-Sander Laurensz is schuldig aan Derick Dassen 1 bezegeld blauw Kamper 
laken te betalen als men het klaar heeft; zo niet, dan mag Derick het aan een 
ander verkopen; dd 31-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  76 FOLIO:       21v DATUM:        04-01-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan  Schuldenaar Kampereiland 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijsbert Tymansz 41½ h.p. en ƒ7 Arnhems die 

Gijsbert als borg aan de stad betaald heeft vanwege pacht en ook voor de 
belofte om dit af te lossen; daarvoor stelt hij weer als onderpand paarden, 
koeien, huis en roerende goederen om, indien nodig, alle schade te kunnen 
verhalen. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ10½ postulaats 
gulden te betalen met Midvasten en verder meldt hij dat hij een paard zal 
voeden van Maria Lichtmis tot aan mei; dd 07-01. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

197 RAK  76 FOLIO:       22 DATUM:        07-01-1477 
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 onderwerp Huwelijk 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Willem Comparant  
  Geerts, Eefse Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren op huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd te 

zijn. 
   
 bijzonderheden Zie akte 200 
   

 

 

198 RAK  76 FOLIO:       22 DATUM:        08-01-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jagersz, Mariken Schuldenares  
  Werden, Tyman van Schuldeiser  
  Henrixsz, Kerstken  Schuldenaar  
  Coeps, Mette Schuldeiseres Steenwijk 
  Petersz, Meeusz Schuldenaar Leiden 
  Vullers Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Tyman van Werden ƒ31½ Arnhems, waarvan zij 

belooft te betalen ƒ1 postulaats gulden per week totdat alles betaald is. 
-Kerstken Henrixsz is schuldig aan Mette Coeps ƒ5 Rijnse koopmansgulden; 
dd 13-01. 
-Meeusz Petersz is schuldig aan de beëdigde vullers van Kampen ƒ2 Rijnse 
gulden en 1 oord te betalen met St. Jacob op straffe van verlies van het 
ambt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  76  FOLIO:       22 DATUM:       09-01-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Johan Schuldenaar Kampereiland 
  Topken, Warner Schuldeiser  
  Grixsz, Peter Schuldenaar  
  Nollensz, Jacob Schuldeiser  
  Jansz, Deric Schuldeiser Kuinre 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Warner Topken ƒ9 Rijnse koopmansgulden en 

6 kromstaarten te betalen met Vastenavond; mocht hij in gebreke blijven 
dan mag schuldeiser de panden opeisen en verkopen. Dit heeft comparant 
gerechtelijk verklaard. 
-Peter Grixsz is schuldig aan Jacob Nollensz en Deric Jansz samen en elk 
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voor allen, ƒ19 postulaats gulden; folio 22v, dd 23-01. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  76 FOLIO:        22 DATUM:         09-01-1477 

 onderwerp Huwelijkse voorwaarden en erfdeel 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lambertsz, Willem Comparant  
  Geertsdr, Eefse Comparante  
  Aeltsz, Henric Voogd  
  Sasse, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren elkaar bij huwelijkse voorwaarden het volgende te 

hebben gegeven: alle goederen roerende en onroerende die zij bezitten; zij 
hebben beloofd de kinderen van wijlen Henric Fedder en Eefse, Henric en 
Geertruyt, tot hun volwassenheid te voeden en te kleden, daarna 
ontvangen zij hun vaders erfdeel, waarmee hun voogden tevreden zijn. 
NB in de kantlijn: betaald 200 h.p. dd 17-12-1481. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

201 RAK  76 FOLIO:      22 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schenking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Beatrice Comparante Wed. Tielman Wickrode 
  Coepsz, Johan Momber  
  Hanegreve, Andries Momber  
     
 samenvatting Comparante heeft aan Geertruyt, weduwe van Gerlof Arntsz, alle goederen 

gegeven die zij in de vrijheid van Kampen heeft, roerende en onroerende, 
niets uitgezonderd, geheel uit vrije wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK  76 FOLIO:         22  DATUM:         13-01-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glatbecke, Claes van Volmachtgever  
  Vollscher, Claes Gevolmachtigde Priester 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Volscher om namens hem 

alle renten te innen die men hem van het geld van de rogge schuldig is 
gedurende drie jaar in het kerspel van Hasselt, Rouveen en Staphorst.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  76 FOLIO:       22v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Reyner Comparant  
  Jansz, Peter Comparant  
     
 samenvatting Comparanten beloven, namens Heile Janszdochter, dat zij Wynken haar 

zoon 50 h.p. zal geven van zijn vaders nagelaten goederen en hem zal 
onderhouden tot zijn volwassenheid volgens Schepenbrief. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

204 RAK  76 FOLIO:        22v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Lambert  Comparant En echtg. Alyt Henrixdr 
  Geertsz, Andries Voogd  
  Jansz, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren beloofd te hebben de kinderen van wijlen Herman 

Willemsz en Alyt, Alyt, Bele en Willem, te onderhouden tot hun 
volwassenheid, hen te voeden en te kleden en hen later uit hun vaders 
nagelaten goederen elk ƒ10 Rijnse gulden te geven; de voogden gaan 
hiermee akkoord.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  76 FOLIO:       22v DATUM:        23-01-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harmansz, Jan Schuldenaar  
  Melysz, Beernt Schuldeiser  
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  Jacobsz, Johan  Schuldenaar Paardenkoper 
  Uterwijck, Herman v.  - sr Schuldeiser  
  Willemsz, Beernt Schuldenaar  
  Kroeser, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Melysz 27½ witte stuiver te betalen met 

Midvasten. 
-Johan Jacobsz is schuldig aan Herman Uterwijck de Oude ƒ16 postulaats 
gulden min 1 oord, de gulden van 14 stuivers, te betalen met St. Jacob; dd 
30-01. 
-Beernt Willemsz is schuldig aan Egbert Kroeser ƒ4 Rijnse koopmansgulden 
en 6 witte stuivers; dd 01-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  76 FOLIO:       22v DATUM:        23-01-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Volkersz, Allert Volmachtgever Elburg 
  Volkersz, Deric Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Deric om namens hem in 

Hasselt van Heyn Oltensz ƒ3 Arnhems te vorderen die deze hem schuldig is 
van slacht geld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  76 FOLIO:       22v DATUM:        01-02-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blomenberge, Ebsdorp vd Schuldenaar  
  Moirse, Jan van  Schuldeiser  
  Berentsz, Johan Schuldenaar Kampereiland 
  Uterwijck, Herman v.  - sr Schuldeiser  
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Moirse ƒ8 Rijnse gulden min 1 oord. 

-Johan Berentsz is schuldig aan Herman van Uterwijkc de Oude ƒ5½ 
postulaats gulden, te betalen met St. Jacob; dd 07-02. 
-Gijsbert Tymansz is schuldig aan Henric van den Berge ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Michael; folio 23, dd 11-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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208 RAK  76 FOLIO:       22v DATUM:        10-01-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sadelmaker, Geeirt Comparant  
  Meudensz, Willem Schuldenaar Harderwijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem Meudensz al het geld 

dat deze hem schuldig was, zoals vermeld in het stadsregister van 
Harderwijk en bedankt hem voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  76 FOLIO:       23 DATUM:        11-02-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florensz, Roloff Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert  Schuldeiser  
  Angen, Willem van Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ3 Arnhems 1 oord en een 

½ kromstaart. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Gijsbert Tymansz ƒ39 Rijnse 
koopmansgulden die Gijsbert aan de stad betaald heeft voor pacht en zegel; 
akte is doorgehaald; dd 11-02. 
-Willem van Angen is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ5 Arnhems min 
ƒ1 ph.g.; dd 11-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  76 FOLIO:       23 DATUM:       28-01-1477 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis op de Rudehoip 
   
 comparanten Scheer, Rotger Intermediair  
  Klinckenberch, Gosen Intermediair  
  Stijne  Comparante e. zijde Wed. Peter Aerntsz 
  Aerntsz,  Peter Comparant a. zijde De erfgenamen van ... 
     
 samenvatting Comparanten hebben geïntervenieerd in het conflict tussen de weduwe van 

Peter Aerntsz en de andere erfgenamen over de nagelaten goederen: er is 
afgesproken dat de weduwe het huis houdt met hooiberg, paarden, koeien 
enz. en alles wat bij het boerenleven hoort; verder 2 h.p. per jaar van de 6 uit 
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Hasselt, waar haar zoon Aernt Petersz de ander 4 h.p. van ontvangt, nog de 
10 h.p. per jaar die Peter van Uterwijck jaarlijks geeft en verder drie mud 
rogge per jaar van de 6 mud die Henric de Voss jaarlijks geeft, waarvan 
Geert Willemsz de andere 3 krijgt, m.u.v. een ½ mud rogge en ⅓ schepel 
voor Geert Jansz; tenslotte krijgt de weduwe de helft van het erf in 
Uterwijck, van de rente van Collensand en van alles wat onder de klok van 
Wilsem ligt en waarvan de andere helft toekomt aan haar zoon Aernt Petersz 
met Geert Johansz, haar schoonzoon, op voorwaarde dat deze helften na 
Stijnes dood toekomen aan Peter Aerntsz en/of diens kinderen of van de 
andere erfgenamen, absoluut niet aan Geert Hermansz, haar man of diens 
erfgenamen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  76 FOLIO:       23 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst en besteding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Malen, Gese van der Comparante  
  Hattem, mr Gosen van  Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar echtgenoot ontvangen te hebben een bedrag 

van ƒ1200 Rijnse gulden van 2 h.p. voor de gulden, die zij bij haar huwelijk 
met hem zou ontvangen om er vrij over te kunnen beschikken; van dit 
bedrag zijn ƒ400 Rijnse gulden gegaan naar Alijde en Derick van de 
Sonnenberch, haar dochter, voor de nagelaten goederen van haar vader en 
de andere ƒ800 Rijnse gulden naar de andere twee dochters, waarvoor zij mr 
Gosen bedankt en zegt dat ze geen aanspraak maakt  op zijn renten of 
pacht. Comparante meldt ook dat haar echtgenoot haar toestaat uit de 
gezamenlijke middelen ƒ200 Rijnse gulden van 2 h.p. de gulden te nemen 
die twee dochters bij hun huwelijk ontvingen evenals ƒ50 Rijnse gulden als 
kosten van de bruiloft. Daar haar echtgenoot weer ontvangen zal uit hun 
beider goederen ƒ250 Rijnse gulden aan rente, aflosbaar met 20 tegen 1 
penning, krijgt elk van haar kinderen weer een bedrag.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  76 FOLIO:       23v DATUM:        19-02-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf  Langenholte 
   
 comparanten Henrici, Petrus Volmachtgever  
  Wolf, Jacob  Gevolmachtigde  
  Snelle, Johan Gevolmachtigde Perkamentmaker 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Wolf en Johan Snelle om 

samen te vorderen van Johan Seinens uit het kerspel van Zwolle en van 
Lubbert Tyasen, raadsman uit Zwolle de 5 h.p. per jaar die hij heeft uit hun 
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erf. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  76 FOLIO:       23v DATUM:        20-02-1477 

 onderwerp Transport roerend goed 
   
 onroerend goed Harckenmolen 
   
 comparanten Gelreman, Johan Comparant Molenaar Harckenmolen 
  Uterwijck, Herman van Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Herman van Uterwijck zijn 

molenkar met assen, raderen en toebehoren zoals hij die nu gebruikt, voor 
een bedrag van ƒ7 Arnhems en 1 oord; comparant verklaart dat hij Herman 
de kar uitgeleend heeft tot Pasen op voorwaarde dat hij hem die weer in 
goede staat zal teruggeven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  76 FOLIO:       23v DATUM:        21-02-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potgieter, Aernt Schuldenaar Deventer 
  Appelen, Jutte van  Schuldeiseres Echtg. Wolter  
  Astebrincks, Griete  Schuldenares  
  Hattem, mr Gosen van  Schuldeiser  
  Voirst, Gosen van  Schuldeiser  
  Henrixsz, Claes Schuldenaar  
  Wolbersz, Geert Schuldeiser Ens 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jutte van Appelen ƒ2 Arnhems en 1 oord. 

-Griete Astebrincks is schuldig aan mr Gosen van Hattem en Gosen van 
Voirst 30 h.p., waarvan de helft betaald moet worden met Pasen over een 
jaar en de andere helft met Pasen het jaar daarop volgend; dd 21-02; NB in 
de kantlijn: eerste termijn betaald. 
-Claes Henrixsz is schuldig aan Geert Wolbersz ƒ33½ Rijnse 
koopmansgulden min 3 ponden en 1 oord afkomstig van een rijnschip, te 
betalen de helft met St. Maarten en de rest met St. Maarten een jaar later; hij 
stelt als onderpand het schip met toebehoren; dd 21-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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215 RAK  76 FOLIO:       23v DATUM:        25-02-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olst, Tyman van Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
  Jacobsz, Johan Schuldenaar Paardenkoper 
  Ingen, Pilger van Schuldeiser  
  Damen, Ariaen Schuldenaar Dordrecht 
  Potter, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting -Tyman van Olst is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ24 Rijnse 

koopmansgulden te betalen met Palmzondag. 
-Johan Jacobsz is schuldig aan Pilger van Ingen ƒ10 postulaats gulden, 
direct te betalen en ƒ15 postulaats gulden met Palmzondag; dd 26-02.  
-Ariaen Damen is schuldig aan Willem Potter ƒ4 Rijnse gulden van 
verteringen uit de periode dat hij het schip van Claes Jansz uit Haarlem, dat 
hier voor de stadsbrug ligt, bewoonde; hij stelt als onderpand uit het schip 1 
anker en 1 touw om hout te binden; folio 24, dd 01-03.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  76 FOLIO:       23v DATUM:        26-02-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Erf in Vollenhove 
  Buurschap Kadoelen, tussen de Broederschap en Aernt Folkersz 
   
 comparanten Voirne, Marten Comparant   
  Broederschap Schuldenaar St. Janskamp 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat de Broederschap van St. Janskamp hem heeft 

afgelost 2½ mud rogge en 2½ mud koren als jaarlijkse pacht uit het erf in 
Vollenhove in de buurschap Kadoelen, waarvoor hij hen bedankt. De 
oorspronkelijke documenten kunnen nu niet meer gebruikt worden om 
aanspraken te maken. 

   
 bijzonderheden 

1
) van de 3

e
 orde Franciscanen in Vollenhove 

   

 

 

217 RAK  76 FOLIO:       24 DATUM:        28-02-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Damme, Gosen van den Volmachtgever  
  Genne, Henric van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henric van Genne zijn rechtszaak 
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tegen Johan Imen namens hem voort te zetten over de 15 en 9 kromstaarten 
en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  76 FOLIO:       24 DATUM:        01-03-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gosensz, Henric Comparant Broers 
  Gosensz, Jacob Comparant  
  Jansz, Dieric Erfgenaam En echtg. Alyt 
     
 samenvatting De gebroeders Gosensz verklaren dat Dieric Jansz en echtgenote Alijt, hun 

moeder, hen geheel voldaan hebben van alle nagelaten goederen van hun 
overleden vader Gosen die Roede, ook aan hun jongere broers / zusters; zij 
hebben nu en in de toekomst geen aanspraken meer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  76 FOLIO:       24 DATUM:        04-03-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Ghijse Schuldenaar Koperslager 
  Petersz, Lubbert Schuldeiser Dronten 
  Rinckhouwer, Jan Jansz Schuldenaar En echtg. Geertruyt 
  Degens, Bele Schuldeiseres  
  Krip, Claes Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Petersz t.b.v. de kinderen van Deric 

Jansz ƒ44 Rijnse gulden min 1 oord, van 20 witte voor de gulden. 
-Jan Jansz Rinckhouwer is schuldig aan Bele Degens ƒ100 Rijnse g.g. een 
jaar lang, voor 20 penningen tegen een, gevestigd op hun huis, daarna 
betalen zij dit weer terug met de rente volgens Schepenbrief; dd 04-03. 
-Claes Krip is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ7½ Rijnse gulden te betalen in 
mei; dd 04-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  76 FOLIO:       24 DATUM:        08-03-1477 

 onderwerp Betaling 
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 onroerend goed Twee huizen 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Cabuysenkoel, Johan Jansz  Comparant  
  Uterwijck, mr Henric v. Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan mr Henric van Uterwijck vier 

merries: een grijze, een zwarte, een rode met bles en een rode zonder bles 
en zijn wagen met alle toebehoren; verder twee zwarte koeien, een bieste 
koe en drie kalveren, waarvan een witte, een zwarte en een roodbonte; 
verder de overwaarde van zijn twee huizen; hij zal deze betalingsoverdracht 
in mei doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  76 FOLIO:       24 DATUM:        08-03-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luder, Florensz van Schuldenaar  
  Wychersz, Johan Schuldeiser  
  Vijrholte, Andries van Schuldenaar  
  Ottensz, Geert Schuldeiser  
  Korvemaker, Geert Schuldenaar  
  Kempen, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Wychersz ƒ7 Arnhems. 

-Andries van Vijrholte is schuldig aan Geert Ottensz 9 h.p. per jaar van pacht 
gedurende zes jaar m.i.v. Petri ad Cathedram, waarmee hij Geert ter Hellen 
de 9 h.p. kwijt scheldt die deze hem nog schuldig was; dd ? 
-Geert Korvemaker is schuldig aan Johan van Kempen 24½ kromstaart; dd 
12 -03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

222 RAK  76 FOLIO:       24v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Land van de Griente met huis en bergen 
   
 comparanten Vijrholte, Andries van  Schuldenaar  
  Hellen, Geert ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Geert ter Hellen de pacht overgenomen te hebben 

voor zes jaar van het land van de Griente met huis en hooibergen, waarvoor 
hij hem 17 h.p. per jaar geeft en hem zo vrijhoudt van pachtbetaling aan de 
stad; dit wordt bevestigd door Tyman Olfersz, Jacob Evertsz en Jacob 
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Heymansz. Comparant stelt hiervoor als onderpand het derde deel van de 
twee huizen die hij in Brunnepe heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  76 FOLIO:       24v DATUM:        12-03-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brower, Henric Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Kerstkensz, Johan Schuldenaar  
  Evertsz, Johan Schuldeiser  
  Hermansz, Jan Schuldenaar Bakker  - Stovensteeg 
  Scheiseberch, Henric Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ4½ Arnhems en 5 

kromstaarten. 
-Johan Kerstkensz is schuldig aan Johan Evertsz ƒ1½ Arnhems te betalen 
met St. Jan, zoals zijn pacht; dd 12-03. 
-Jan Hermansz heeft reeds bekend dat hij Henric Scheiseberch ƒ50 schuldig 
is, maar omdat hij steeds uitstedig is, wordt dit weer genoteerd; dd 24-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  76 FOLIO:       24v DATUM:        21-03-1477 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roever, Aernt Intermediair  
  Gosensz, Claes Intermediair  
  Leuwen, Willem van Comparant e. zijde  
  Wittops, Lubbe Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij twee jaar geleden in de Oudestraat voor het 

Raadhuis een schikking hebben geregeld tussen Willem van Leuwen en 
Lubbe Wittops over geld dat Willem gegeven had aan zijn neef Lambert 
Wittop toen Lubbe naar Riga in Lijfland zeilde. Er is beslist dat Lubbe Willem 
ƒ22 postulaats gulden zal geven betaalbaar in elf jaar, dus elk jaar ƒ2 
postulaats gulden. Willem meldt dat hij het geld over twee jaar reeds heeft 
ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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225 RAK  76 FOLIO:       24v DATUM:        24-03-1477 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Kuenretorff, Henric Intermediair  
  Tade, Johan Comparant e. zijde  
  Jansz, Gert Comparant a. zijde  De kinderen van ... 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben geïntervenieerd in 

het conflict tussen Johan Tade en de kinderen van Gert Jansz, Hanneken en 
Geert, de broer en zus van zijn echtgenote; er is besloten dat Johan aan de 
kinderen zal geven voor de nagelaten goederen een bedrag van ƒ80 Rijnse 
g.g. en zal hun daarom met Pinksteren de brouwketel overdragen, die hij zelf 
nog gebruikt tot die tijd; alles wat dan nog ontbreekt aan het genoemde 
bedrag zal hij hen een jaar daarna betalen waarvoor hij als onderpand stelt 
al zijn goederen en huisraad. 
NB in de kantlijn: betaling in 1489. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  76 FOLIO:       25 DATUM:        25-05-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Gerytsz, Peter Volmachtgever Koopman - Hanken 
  Aerntsz, Gerijt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerijt Aerntsz om namens hem te 

ontvangen en dan te verkopen het zesde deel van de helft van een huis 
waarvan Wolter Jansz uit Friesland de andere helft heeft, waar wijlen Hille 
Heyesz in woonde en verder het zesde deel van de ƒ49 Rijnse gulden die hij 
van haar geërfd heeft en die zij als lijfrente had. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  76 FOLIO:       25 DATUM:        25-03-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Schuldenaar Alias Jan Fedde 
  Vecht, Johan van de Schuldeiser  
  Martensz, Lubbert Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Jacobsz, Johan Schuldenaar Op de Sluis 
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van de Vecht 20 witte stuivers. 

-Lubbert Martensz is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ14 postulaats 
gulden; dd 01-04. 
-Johan Jacobsz, zoon van Jacob Jansz, is schuldig aan Bartolt van Wilsem 
ƒ3 Rijnse koopmansgulden en 1 stoter van een halve os, waarvan Johan 
Jacobsz de paardenkoper de andere helft heeft gekocht; hij belooft 
schuldeiser geld of onderpanden te geven vóór Midwinter, zoals de 
burgemeester hem op St. Elisabethsdag heeft beloofd; dd 14-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  76 FOLIO:       25 DATUM:        01-04-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Sander Volmachtgever  
  Gertruyt Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om over te dragen 

aan Bathe van de Hoeve de jaarlijkse 2 h.p. gevestigd op haar huis. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  76 FOLIO:       25 DATUM:        16-04-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Willem Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Petersz, Deric Schuldeiser  
  Woltersz, Aernt Schuldenaar Op de Greente 
  Berge, Henric van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ9 postulaats gulden te 

betalen half met Midzomer en half met St. Michael; hij heeft zijn zwager 
Derick Rogge als borg. Hij zal Bartolt binnen acht dagen ƒ1 postulaats 
gulden betalen. 
-Sander Laurensz is schuldig aan Deric Petersz 8 mud weit van 18 witte 
stuivers per mud; dd 16-04. 
-Aernt Woltersz is schuldig aan Henric van den Berge ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden zoals hij Evert ten Hellen schuldig was en Henric belooft 
hem hiervoor schadeloos te stellen; dd 16-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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230 RAK  76 FOLIO:       25 DATUM:        16-04-1477 
 onderwerp Vergoeding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Konne Comparante Wed. Jasper Rogge 
  Kerstkensz, Beernt Schipper  
     
 samenvatting Comparante, weduwe van Jasper Rogge die helaas door een ongeval in de 

IJssel verdronken is vanaf het schip van Beernt Kerstkensz, spreekt de 
schipper aan voor de helft van de gage, opgelopen tot ƒ5 Rijnse gulden min 
een ½ oord die de schipper terecht aan comparante geeft om de helft van de 
uitvaart te betalen, het bidden en het geld voor de armen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  76 FOLIO:       25v DATUM:        18-04-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen en erven 
  Kampen, Oudestraat, naast Geert Borchaertsz,   
   
 comparanten Coenraetsz, Henric Volmachtgever Priester 
  Coenraets, Stijne Gevolmachtigde  Moeder 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder Stijne om haar toe te 

staan haar huizen te verkopen en daarbij te handelen zoals zij zelf wil.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  76  FOLIO:       25v DATUM:       18-04-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, mr Deric Schuldenaar  
  Wolfs, Deric Schuldeiser  
  Derixsz, Herman Schuldenaar De waard 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Deric Wolfs ƒ9 Rijnse gulden te betalen 

veertien dagen na Pinksteren. 
-Herman Derixsz is schuldig aan Herman van Uterwijck 6 h.p. 8 
kromstaarten en een ƒ½ Arnhems; dd 22-04. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Herman Uterwijc de Oude ƒ6 postulaats 
gulden; dd 29-04. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

233 RAK  76 FOLIO:        25v DATUM:         29-04-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olfersz, Hoyte Schuldenaar Schipper  -  Sneek 
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Blanckert, Ghijse Borg  
  Hoeve, Lambert van der Borg  
  Rotarts, Gese Schuldenaar  
  Rensing, Wycher Schuldenaar Stads voorspreker 
  Petersz, Goyken Schuldeiser Grafhorst 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ4 Rijnse g.g., waarvan ƒ1 

g.g. betaald moet worden binnen acht dagen, waarvoor Ghijse Blanckert  
borg staat en de andere ƒ3 als hij uit Riga in Lijfland komt; voor dit laatste 
bedrag staat Lambert van der Hoeve borg. Mocht het gebeuren dat 
schuldenaar niet terugkomt van zijn reis, dan zullen zijn nabestaanden de 
schuld betalen; akte is doorgehaald. 
-Gese Rotarts is schuldig aan Bartolt van Wilsem ƒ3 Arnhems min 1 
stuiver; dd 29-04. 
-Wycher Rensing is schuldig aan Goyken Petersz 6 h.p. te betalen met St. 
Jacob als hij van de stad zijn loon heeft ontvangen; dd 05-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  76 FOLIO:      25v DATUM:         07-05-1477 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Kamp, Johan Comparant  
  Alyt Schuldenares Wed. Aernt Woltersz 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de weduwe van Aernt Woltersz hem betaald heeft 

de jaarlijkse 12 h.p. gevestigd op haar huis volgens Schepenbrief, zodat hij 
haar niet meer zal manen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  76 FOLIO:       25v DATUM:       11-05-1477 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ave Volmachtgeefster  Wed. Broer Gerijtsz 
  Henrixsz, Peter  Momber  
  Blanckert, Gijse Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gijse Blanckert om namens haar, 

in der minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden te innen en daarbij al 
het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  76 FOLIO:       25v DATUM:        14-05-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nagel, Geert Schuldenaar  
  Dapper, Warner Schuldeiser  
  Bluc, Coep Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van - jr Schuldeiser  
  Symonsz, Kerstken Schuldenaar  
  Selle, Derick Schuldenaar  
  Moirse, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Warner Dapper ƒ13 Arnhems min 1 stoter.  

-Coep Bluc is schuldig aan Herman van Uterwijc jr ƒ5 postulaats gulden te 
betalen met Pasen en meldt tevens dat hij vier jaar lang voor hem 2 roeden 
van een dijk achter Grafhorst zal maken, zoals Beernt Woltersz altijd deed; 
folio 26, dd ? 
-Kerstken Symonsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ4 postulaats 
gulden; foio 26, dd 19-05. 
-Derick Selle is schuldig aan Johan van Moirse twee bezegelde Kamper 
lakens, een blauwe en een zwarte; folio 26, dd 19-05. 
NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ2 koopmansgulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  76 FOLIO:       26 DATUM:        23-05-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zijl, Johan Comparant  
  Zijl, Henricke Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder ontvangen te hebben de erfenis van  

zijn overleden broer Jacob, waarvoor hij haar bedankt met belofte van 
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vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  76 FOLIO:       26 DATUM:        25-05-1477 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen St. Geertruyt en de Leliënsteeg 
   
 comparanten Maesz, Heyman Schuldenaar  
  Kruse, Herman  Schuldenaar  
  Uterwijc, Peter van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten beloven samen en elk voor allen aan Peter van Uterwijc dat zij 

in een maand of drie zullen vestigen voor Peter Henrixsz de jaarlijkse 
betaling van 20 h.p. uit al zijn huizen, uit het huis waar hij nu in woont, uit 
het huis in de Nieuwstraat en uit het huis waarin Henric van Ummen altijd 
woonde op de hoek van de Leliënsteeg; behalve dat wijlen Ruerick van 
Uterwijc daarvan 12 h.p. verkocht heeft en 7 h.p. uit het huis op de hoek van 
de Leliënsteeg. Hij mag dit afkopen met 20 penningen tegen één, mits een 
half jaar van tevoren aangekondigd: eerste betaling met Pasen a.s.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

239 RAK  76 FOLIO:       26 DATUM:        30-05-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Geeirt Schuldenaar  
  Berge, Henric van den Schuldeiser  
  Sonnenberch, Rotger Schuldenaar  
  Morre, Beernt  Schuldeiser  
  Kloeck, Deric Schuldenaar  
  Voirne, Merten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van den Berge ƒ33 Rijnse 

koopmansgulden en 13½ kromstaart en stelt daarvoor als onderpand zijn 
zes merries: 2 rode, 2 grijze en 2 zwarte, waarvan een met een veulen. 
-Rotger Sonnenberch heeft dd 24-04-1473 bekend schuldig te zijn aan 
Beernt Morre ƒ46 Rijnse gulden; omdat hij niet in de stad is, wordt de schuld 
weer opgetekend zodat hij niet verjaart; dd 02-06. 
-Deric Kloeck heeft dd 15-05-1476 verklaard schuldig te zijn aan Merten 
Voirne ƒ16 Rijnse koopmansgulden; omdat hij uitstedig is, gaat hij ermee 
akkoord dit weer te noteren zodat het niet verjaart; dd 06-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
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240 RAK  76 FOLIO:       26v DATUM:        02-06-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leenhuysen, Goedel v. Comparant Alias Goedel Fagge 
  Oye, Mette van Schoonzuster Wed. Henric v. Leenhuysen 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonzuster Mette de nagelaten goederen 

ontvangen te hebben van zijn overleden broer, waarvoor hij haar bedankt 
met belofte van vrijwaring. Dit wordt bevestigd door Gopel de Backer en 
Johan Snoyse vanwege een schikking. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  76 FOLIO:       26v DATUM:        02-06-1477 

 onderwerp Erfdeel 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tymansz, Herman  Comparant  
  Wisking, Henric - sr Begunstigde e.a. 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd dat alléén Henric Wisking de Oude, Henric Wisking 

de Jonge en Ludeke Wisking erfgenamen zijn van de nagelaten goederen 
van wijlen Jacob Cat; hij heeft ook beloofd dat Henric de Jonge namens de 
twee anderen de goederen mag ontvangen en dat Jutte, de weduwe van 
Jacob, er geen aanspraak meer op zal maken. Dit wordt bevestigd door 
Johan Beerntsz, Henric inde Raem, Geert van Vreden en Abele 
Lambertsdochter die tevens beloven comparant te vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  76 FOLIO:       26v DATUM:        07-06-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisz, Roloff Schuldenaar  
  Kemerling, Johan Schuldeiser  
  Lubbertsz, Gijsbert Schuldenaar  
  Blanckert, Tyman  - sr Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Kemerling ƒ3½ Arnhems en 1 stoter. 

-Gijsbert Lubbertsz is schuldig aan Johan Kemerling ƒ1½ Arnhems; dd 07-
06. 
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-Tyman Blanckert de Oude is schuldig aan Jan Hermansz ƒ14 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan over een jaar; dd 07-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  76 FOLIO:       26v DATUM:        07-06-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Beernt Schuldenaar Alias Rode Beernt 
  Kabusekoel, Johan Schuldeiser  
  Herman Schuldeiser Knecht v. St. Katherijne 
  Hermansz, Melys Schuldenaar  
  Vene, Henric van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Kabusekoel ƒ2½ Arnhems. 

-Beernt Geertsz is schuldig aan Herman, knecht in St. Katherijne, 12 witte 
stuiver; dd 07-06.  
-Melys Hermansz is schuldig aan Henric van den Vene 5 h.p. van huishuur 
en nog ƒ10 Arnhems en 1 oord; dd 16-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  76 FOLIO:       26v DATUM:        07-06-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Endoven, Symon Comparant  
  Endoven, Ruert van Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader alle goederen van zijn overleden moeder 

ontvangen te hebben, m.u.v. ƒ40 Rijnse gulden die hij binnen een half jaar 
zal krijgen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

245 RAK  76 FOLIO:       27 DATUM:        16-06-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leyden, Henric van Schuldenaar  
  Berge, Henric van den Schuldeiser  
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  Claesz, Rotger Schuldenaar Groningen 
  Swane Schuldeiseres Echtg. Johan uit Hasselt 
  Henrixsz, Aernt Schuldenaar  
  Derixsz, Conraet Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van den Berge ƒ74 Rijnse 

koopmansgulden en 1 oord, waarvan ƒ20 betaald moeten worden op Pasen 
en verder ieder jaar met Pasen ƒ10 Rijnse gulden totdat alles betaald is.  
-Rotger Claesz is schuldig aan de vrouw van Johan uit Hasselt ƒ2 Arnhems 
te betalen met St. Jacob; dd 17-06. 
-Aernt Henrixsz is schuldig aan Conraet Derixsz ƒ6 Rijnse koopmansgulden 
min 1 oord; dd 18-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  76 FOLIO:       27 DATUM:        19-06-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Griete Schuldenares  
  Stelling, Herman Schuldeiser  
  Holte, Geert ten Schuldenaar  
  Klinge, Jacob Schuldeiser  
  Bette Schuldenares Wed. Peter Menesz 
  Brincke, Johan ten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Herman Stelling ƒ2½ Arnhems te betalen met 

St. Jacob. 
-Geert ten Holte is schuldig aan Jacob Klinge ƒ10 Rijnse koopmansgulden 
te betalen half met St. Michael en half op die datum over een jaar; dd 21-06. 
-De weduwe van Peter Menesz heeft betaald aan Johan ten Brincke ƒ2½ 
Arnhems als loon voor de leveringen die hij voor haar overleden man 
gedaan heeft, in mindering van de ƒ25 Arnhems voor de boete van de 
doodslag die hij gedaan heeft; dd 21-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  76 FOLIO:       27 DATUM:        27-06-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koepslager, Gijsbert Schuldenaar  
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
  Hoyer, Geert Albertsz Schuldenaar  
  Henrixsz, Peter Schuldeiser Kleermaker 
  Jelijsz, Herman Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijse Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Hermansz ƒ89 Rijnse gulden van 20 
stuiver de gulden. 
-Geert Albertsz Hoyer is schuldig aan Peter Henrixsz ƒ110 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; dd 01-07. 
-Herman Jelijsz is schuldig aan Ghijse Blanckert 3 h.p.; dd 01-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  76 FOLIO:       27 DATUM:        27-06-1477 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed Een stuk land 
   
 comparanten Claesz, Hugo Comparant Uit IJsselham 
  Ebeles, Herman Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten hebben afgesproken na uitstel van de Rechtsdag elkaar op de 

eerste Rechtsdag na Bartholomeus bij te staan op het Raadhuis, inzake de 
ƒ25 Rijnse gulden van de aankoop van een stuk land. Borg voor Herman is 
Gosen van Lairvene. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  76 FOLIO:       27 DATUM:        12-07-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Alartsz, Doede Schuldeiser  
  Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Hierde, Asse van Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar Kampereiland 
  Jacobsz, Warner Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Doede Alartsz ƒ27 Rijnse koopmansgulden te 

betalen half met St. Lieven, half met St. Maarten. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Asse van Hierde ƒ9 Rijnse koopmansgulden, 
moet betaald zijn voor St. Lieven; folio 27v, dd 12-08.  
-Johan Beerntsz is schuldig aan Warner Jacobsz ƒ7 Arnhems en 1 oord; 
folio 27v,  dd 16-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  76 FOLIO:      27 DATUM:        02-08-1477 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knoekenhouwer, Roloff Volmachtgever  
  Lubbertsz, Johan Idem  
  Budding, Beernt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Beernt Budding om namens 

hen, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Floir die Lukener ƒ11 
Rijnse koopmansgulden en 1 oord die hij hen schuldig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  76 FOLIO:       27v DATUM:        05-08-1477 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerijts, Armgart Comparante  
  Egbertsz, Hessel Echtgenoot  
  Aerntsz,  Wychman Voogd  
  Verwer, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij Foyse Peters, dochter van haar eerste man, 

boven de 15 h.p. per jaar die zij haar bewezen heeft als vaders erfdeel, nog 
zal betalen een bedrag van 200 h.p. die zij zal gebruiken om haar te 
onderhouden tot haar volwassenheid, haar te voeden en te kleden; mocht 
comparante overlijden vóórdat Foyse volwassen is, dan zal Hessel binnen 
een jaar het bedrag aan de voogden overhandigen die haar eventueel bij 
zich nemen en het geld beleggen tot haar behoefte. Comparanten zetten 
hiervoor als onderpand al hun goederen.   
NB in de kantlijn: akte is doorgehaald door de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  76 FOLIO:       27v DATUM:        14-08-1477 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Johan  Comparant Van Vorden 
  Melijsz, Truyken Comparante a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat aan Truyken Melijsz alleen toebehoort haar kleding, 

kleinodiën, ringen en andere sieraden en lijfstoebehoren en dat hij daar niet 
aankomt; omdat zij voortaan samen zijn en half/ half delen, belooft hij haar 
niet te stoten of te slaan en geen verdriet te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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253 RAK  76 FOLIO:       27v DATUM:        20-08-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Lodewick de Schuldenaar  
  Nyber, Nycolaus Schuldeiser  
  Blomenberge, Ebsdorp vd Schuldenaar  
  Moirse, Johan van Schuldeiser  
  Henrixsz, Henric Schuldenaar Droogscheerder 
  Hermansz, Johan Schuldeiser Oom 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Nycolaus Nyber 3 pond groot Vlaams te betalen 

nu over acht dagen. 
-Ebsdorp van den Blomenberge is schuldig aan Johan van Moirse ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Simon en stelt als onderpand al zijn 
goederen in de stadsvrijheid van Kampen; dd 21-08. 
-Henric Henrixsz is schuldig aan zijn oom Johan Hermansz ƒ34 Rijnse 
koopmansgulden; folio 28, dd 27-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  76 FOLIO:       27v DATUM:        21-08-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zwolle, Willem van Volmachtgever  
  Henricsz, Beernt Gevolmachtigde Broers 
  Henricsz, Aelt Gevolmachtigde  
  Gerritsz, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de gebroeders Henricsz en Jacob 

Gerritsz om het werpgeld van de vracht te beuren van de kooplui die met 
hen op deze reis waren en te kijken wat er te halen valt. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

255 RAK  76 FOLIO:       27v DATUM:        25-08-1477 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boecop, Aernt toe Volmachtgever  
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  Boecop, Geert toe Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Geert om zijn zaken 

gerechtelijk voort te zetten zoals die van de gebroken grafzerk tegen de 
gezworenen die de kranen hebben en daarbij te doen en te laten wat hem 
goed dunkt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  76 FOLIO:       28 DATUM:        03-09-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Leyden, Henric van Schuldenaar  
  Moirse, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan van Moirse een bedrag van ƒ20 Rijnse 

koopmansgulden waarvoor hij hem een rente zal geven van ƒ1 Rijnse 
koopmansgulden per jaar gevestigd op zijn woonhuis, te betalen met St. 
Lieven. Mocht hij de schuld met Pasen betalen, dan geldt de vestenis niet 
meer, betaalt hij de helft dan wordt de vestenis een ƒ½ Rijnse 
koopmansgulden per jaar. Hij zal intussen het huis niet bezwaren of 
belasten. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

257 RAK  76 FOLIO:       28 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Derixsz, Mathijs Schuldenaar  
  Tymensz, Gijsbert Schuldeiser  
  Wenemersz, Lubbert Schuldenaar  
  Derixsz, Tyman Schuldeiser  
  Henrixsz, Derick Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijsbert Tymensz ƒ6 Arnhems, waarvan ƒ2½ 

betaald moet worden met St. Michael en de rest met St. Jan daarna. 
-Lubbert Wenemersz is schuldig aan Tyman Derixsz ƒ7 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord; folio 28v, dd 11-09. 
-Derick Henrixsz heeft van Herman van Uterwijck een wagen gekocht voor 
ƒ12 Arnhems en 12 kromstaarten op voorwaarde dat hij binnen drie weken 
betaalt anders neemt Herman de wagen weer terug; folio 28v, dd 11-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
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258 RAK  76 FOLIO:       28 DATUM:        09-09-1477 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Willem Volmachtgever  
  Derixsz, Herman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Derixsz om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  76 FOLIO:       28 DATUM:        09-09-1477 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Klinckenberch, Gosen Intermediair  
  Onseler, Willem van Comparant e. zijde Nijmegen 
  Seyldreyers, Hanneken Comparante e. zijde Mede namens 

1
) 

  Hyem, Geert van Comparant e. zijde  
  Hermansz, Johan  Comparant e. zijde Schoenmaker 
  Beerthe Comparante a. zijde  Wed. Joh. v. Hiems 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een erfscheiding 

gemaakt van de nagelaten goederen tussen de erfgenamen van Johan van 
Hiems en Beerthe, diens weduwe. Er wordt afgesproken dat Beerthe aan de 
erfgenamen voor de nagelaten goederen een bedrag van ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden zal geven, waarvan ƒ10 contant, ƒ10 met Pasen en de 
laatste ƒ10 met St. Michaelte betalen aan Roloff Ottensz. De weduwe stelt 
daarvoor als onderpand al haar goederen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Geryt en Johan Hermansz uit Nijmegen 

   

 

 

260 RAK  76 FOLIO:       28v DATUM:        11-09-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boister, Claes Comparant  
  Holteseynde, Ernst v. Schuldeiser  
  Goltsmit, Lodewich de Schuldenaar  
  Lose, Egbert  Schuldeiser  
  Gosensz, Gosen Schuldeiser  
  Jansz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ernst van Holteseynde 9 wagens 
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turf Zwartendijker maat.  
-Lodewich de Goltsmit is schuldig aan Egbert Lose ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden en 3½ witte stuiver; dd 16-09. 
-Gosen Gosensz is schuldig aan Geert Jansz 16½ kromstaart; folio 29, dd 
01-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  76 FOLIO:       28v DATUM:        19-09-1477 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, berg en schuur op het Raes 
   
 comparanten Wenemersz, Johan Comparant En echtg. Geertruyt 
  Haneglie, mr Jelysz Borg  
     
 samenvatting Comparanten stellen voor mr Jelysz als onderpand hun huis dat nog 

gebouwd moet worden met alle toebehoren, vee enz. voor het 2
e
 slag van 

het Raesz, waar hij borg voor is. Als comparant de pacht niet betaalt, heeft 
mr Jelysz het recht hem te panden en goederen te verkopen 

   
 bijzonderheden Gen 
   

 

 

262 RAK  76 FOLIO:       28v DATUM:        26-09-1477 

 onderwerp Aflossing rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wybrantsz, Goyken Comparant Schout van Kuinre 
  Visken, Albert Schuldeiser Kanunnik Utrecht 
  Claesz, Geerloff Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd aan Albert Visken om de jaarlijkse ƒ10 Rijnse g.g. 

af te lossen, die hij ontvangt uit zijn twee huizen en erven volgens 
documenten, na St. Pancras over een jaar met een marge van acht dagen, 
volgens afspraken in de documenten. Hiervoor is een borg aangesteld, die 
door comparant schadeloos gesteld zal worden en waarvoor deze zijn 
ambtsbrief als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

263 RAK  76 FOLIO:       28v DATUM:        26-09-1477 

 onderwerp Aflossing tins 
   
 onroerend goed Twee huizen en drie akkers in Kuinre 
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 comparanten Wybrantsz, Goyken Comparant Schout Kuinre 
  Henrixsz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft aangekondigd aan Peter Henrixsz dat hij hem met Pasen 

wil aflossen de jaarlijkse 10 h.p. tinsgeld met alle verschenen pacht volgens 
de losbrief, gevestigd op zijn twee huizen en drie akkers land.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  76 FOLIO:       29 DATUM:        01-10-1477 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vrijdagh, Grete Comparante Moeder Tyman Vrijdagh 
  Uterwijck, Herman v. Momber  
  Diepenbroeck, Frederix v. Momber  
     
 samenvatting Met toestemming van haar mombers, verklaart comparante dat zij al haar 

goederen inzet om de kosten te betalen aan de Minderbroeders en het  
convent van St. Janskamp in Vollenhove, indien haar zoon Tyman 
veroordeeld wordt in zijn zaak tegen de broeders. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

265 RAK  76  FOLIO:       29 DATUM:       03-10-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Lodewich die Comparant  
  Markel, Willem van - jr Leverancier  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Jonge Willem van Markel 

210 ton kolen, waarvoor hij binnen veertien dagen ƒ18 Rijnse gulden en 12 
witte stuivers moet betalen, van 20 witte stuivers voor de gulden; zo niet, 
dan mag de leverancier de kolen kosteloos terugnemen en er mee doen 
wat hij wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

266 RAK  76 FOLIO:        29 DATUM:         08-10-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Sander Schuldenaar  
  Blaw, Ewolt Schuldeiser Deventer 
  Henricksz, Wessel Schuldenaar  
  Oirt, Zele opt Schuldeiser Duisburg 
  Vesen, Evert van Schuldenaar  
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ewolt Blaw ƒ19 Rijnse koopmansgulden min 1 

oord. 
-Wessel Henricksz is schuldig aan Zele opt Oirt ƒ4 Rijnse gulden van 20 
witte stuiver de gulden, te betalen met St. Maarten; dd 11-10. 
-Evert van Vesen is schuldig aan Alfer Petersz 353 h.p., nog ƒ65 Rijnse 
koopmansgulden, 1 witte stuiver en 1 ontken; hij stelt daarvoor als 
onderpand al zijn zaad, koeien, huis en alle toebehoren die niet verkocht of 
verpand zullen worden; dd 13-10.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  76 FOLIO:      29 DATUM:         08-10-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Herman Timansz Comparant  
  Jutte Schuldenares Wed. Jacob Catten. 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Jacob 

Catten ƒ8 Rijnse koopmansgulden van de ƒ15 die zij hem schuldig is van 
de eerste termijn van de nagelaten goederen van Jacob; hij bedankt haar 
met belofte van vrijwaring.  
NB in de kantlijn: nog betaald ƒ3½ koopmansgulden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

268 RAK  76 FOLIO:        29 DATUM:        10-10-1477  

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertken Comparante Wed. Jacob de Besten 
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij beloofd heeft aan Bartolt van Wilsem dat zij 

hem het geld zal betalen dat in Jacobs tas zit en dat zij schuldig is aan 
Alfer Petersz van 6000 stenen, behalve dat zij daarvan de uitvaart zal 
betalen waarmee Alfer heeft ingestemd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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269 RAK  76 FOLIO:       29 DATUM:        13-10-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurentsz, Sander Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Water, Claes Schuldenaar  
  Vecht, Jan van de Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ30 Rijnse koopmansgulden. 

-Claes Water is schuldig aan Jan van de Vecht ƒ8 Rijnse gulden en 1 oord te 
betalen half met St. Maarten en half met Vastenavond; folio 29v, dd ? 
-Geert Rehagen is schuldig aan Jan Hermansz ƒ15 Rijnse koopmansgulden 
waarmee alle bekentenissen vervallen; folio 29v, dd 30-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  76 FOLIO:       29v DATUM:          30-10-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Henric Schuldenaar  
  Walixsz, Johan Schuldeiser Priester 
  Kemerling, Johan Bruunsz Schuldenaar  
  Geye, Ruerick Schuldeiser En echtgenote 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Walixsz of diens vertegenwoordiger ƒ5 

Rijnse koopmansgulden waarvan ƒ2 betaald moeten worden met St. Maarten 
en ƒ3 op de dag na Midvasten. Mocht dit niet op de afgesproken termijn 
gebeuren dan zal schuldeiser maatregelen treffen. 
-Johan Bruunsz Kemerling is schuldig aan Ruerick Geye ƒ75 Rijnse gulden 
van 20 witte stuiver de gulden, van de nagelaten goederen van Johan Huysz 
die de dochter van Ruericks vrouw geërfd heeft; Ruerick belooft de weduwe 
van Johan de schuld te betalen die nog openstond; dd 02-11.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

271 RAK  76 FOLIO:       29v DATUM:        02-11-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
  Selle, mr Deric Schuldenaar  
  Moirse, Jan van Schuldeiser  
  Hermensz, Beernt Schuldenaar Urk 
  Vleis, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Claesz ƒ12 Rijnse koopmansgulden. 

-mr Deric Selle is schuldig aan Jan van Moirse twee groene bezegelde 
Kamper lakens te betalen met Midvasten; dd 02-11. 
-Beernt Hermensz is schuldig aan Jan Vleis ƒ3½ Rijnse gulden; dd 02-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK  76 FOLIO:       29v DATUM:        05-11-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Freric Comparant  
  Pater van Convent Schuldenaar St. Janskamp 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de pater namens het convent te St. Janskamp in 

Vollenhove hem heeft afgelost de jaarlijkse ƒ10½ Rijnse g.g. met alle 
verschenen pacht van de ƒ31½ Rijnse gulden jaarlijkse pacht die hij heeft uit 
een dijk in het kerspel Vollenhove volgens een bezegelde rechtersbrief; 
comparant bedankt voor de betaling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  76 FOLIO:       30 DATUM:        07-11-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat hoek van het steegje naast Henric Pael 
   
 comparanten Griete Comparante Wed. Johan de Grutter 
  Klinckenberch, Gosen  Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Armgart en Lijsbeth, kinderen van Henric van 

Roden, haar afgelost hebben de jaarlijkse 2 h.p. die zij heeft uit haar 
woonhuis, waaruit zij nog jaarlijks 2 h.p. heeft die zij mag aflossen met 
Pasen met 20 penningen tegen 1.  

   
 bijzonderheden Geen 
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274 RAK  76 FOLIO:       30 DATUM:        07-11-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raem, Henric in den Schuldenaar  
  Dulman, Claes  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Dulman het geld van 98 

vaten koite bier van ƒ1½ het vat, waarvan hij 43 vaten moet betalen in mei 
a.s.; hij belooft ieder jaar in mei 20 vaten te betalen totdat alles betaald is hij 
stelt als onderpand al zijn goederen en huisraad in de vrijheid van Campen, 
m.u.v. de huishuur. Na iedere termijn, zal hij een borg stellen voor de 
volgende termijn. 
NB in de kantlijn:  drie termijnen betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  76 FOLIO:       30 DATUM:        07-11-1477 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dericsz, Johan  Comparant  
  Petersz, Willem  Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van zijn stiefvader de ƒ8 Arnhems heeft 

ontvangen die hem toekomen vanwege een schikking getroffen door mr 
Gosen van Hattem en Henric van Oenen, uit zijn vaders nagelaten goederen, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  76 FOLIO:       30 DATUM:        08-11-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melysz, Warner Schuldenaar  
  Lubbert, Wibben Schuldeiseres Schoonzuster 
  Gosens, Geert Schuldenaar Op het Veen 
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Jacobsz, Warner Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan zijn schoonzuster 50 h.p. die zij voor hem 

betaald heeft aan de stad voor de boete die hem was opgelegd. 
-Geert Gosens is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ10 postulaats gulden, 
de helft te betalen met St. Jacob en de andere helft met St. Michael; dd 08-
11.  
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-Warner Jacobsz heeft eertijds bekend schuldig te zijn aan Herman van 
Uterwijc de Oude ƒ27 Arnhems min 3½ kromstaart te betalen met St. 
Michael, maar omdat hij uitstedig is mag dit niet verjaren; dd 14-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

277 RAK  76 FOLIO:       30 DATUM:        14-11-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hartwichsz, Beernt Schuldenaar  
  Minderbroeders kerk Schuldeiser  
  Henricsz, Evert Schuldenaar i.d. Asschet 
  Hermansz, Jan Schuldeiser  
  Rijnvisch, Johan Schuldenaar  
  Petersz, Alfer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de Minderbroeders kerk ƒ10 Arnhems. 

-Evert Henricsz is schuldig aan Jan Hermansz ƒ16 postulaats gulden te 
betalen met St. Jan, afkomstig van 6 koeien die hij hem verkocht had en die 
rechtens gepand waren van Jan Beerntsz opt Eyland; folio 30v, dd 24-11. 
-Johan Rijnvisch is schuldig aan Alfer Petersz ƒ25 Arnhems van 25 mud 
gerst; hiervan is al betaald 2½ ton koite bier van ƒ1½ Arnhems de ton; folio 
30v, dd 28-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

278 RAK  76 FOLIO:       30v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Erf de Velicke  
  Hattem, buurschap Wesep 
   
 comparanten Nelle Comparante Wed. Lambert Petersz 
  Lambertsz, Claes Momber Zoon 
  Petersz, Beernt Momber Zwager 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Steven van Roederloe en Andries Hanegreve, 

indertijd kerkmeesters van St. Katherine en Magdalene Gasthuis in Kampen, 
haar hebben afgelost de jaarlijkse 3½ mud rogge, Hattemer maat, uit het 
kerspel van Hattem, alles volgens een rechtersbrief. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



111 

 

279 RAK  76 FOLIO:       30v DATUM:        24-11-1477 

 onderwerp Permissie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, Symon Comparant  
  Thije, Simon van Comparant  
     
 samenvatting Comparant heeft toestemming van de burgemeesters om de wijn die van 

Symon van Thije en hem samen is, op hun beider risico uit de wijnkelder te 
halen en op een andere plaats op te slaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  76 FOLIO:       30v DATUM:        01-12-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Jacob Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Slewert, Volker Schuldeiser  
  Willemsz, Jutte Schuldenares  
  Dasse, Deric Schuldeiser  
  Laurentsz, Sander Schuldenaar  
  Lemmer, Fijke uit de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn samen en elk voor allen schuldig aan Volker Slewert 63 

h.p. te betalen met St. Maarten. 
-Jutte Willemsz is schuldig aan Deric Dasse ƒ2½ Rijnse koopmansgulden, te 
betalen twee Midwinters ƒ1 Rijnse koopmansgulden en met St. Jacob een 
ƒ½ Rijnse gulden; dd 01-12. 
-Sander Laurentsz is schuldig aan Fijke uit de Lemmer ƒ7 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord; dd 01-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  76 FOLIO:       30v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Herman Comparant Opreider 
  Jansz, Peter Schuldenaar Opreider 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Peter Jansz de opreider hem betaald heeft van de 

negen weeframen die in de Groenestraat staan, de vier die staan naast 
Henric van Oenden en daarbij de drie persen die hij hem verkocht heeft met 
gereedschap en toebehoren; hij bedankt voor de goede betaling.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  76 FOLIO:       30v DATUM:        01-12-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zijl, Willem Schuldenaar  
  Benthem, Griete van Schuldeiser  
  Wiegensz, Jelijs Schuldenaar De wagenman 
  Vecht, Johan van de Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar Kampereiland 
  Hermansz, Johan Schuldeiser Brouwer 
  Vesen, Evert van Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Griete van Benthem ƒ11 Rijnse gulden van 20 

witte stuivers de gulden. 
-Jelijs Wiegensz is schuldig aan Johan van de Vecht 3 h.p.; dd 11-12. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Johan Hermansz 60 h.p.; folio 31, dd 12-12. 
-Evert van Vesen is schuldig aan Johan Hermansz ƒ20 postulaats gulden; 
folio 31, dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  76 FOLIO:       31 DATUM:        18-12-1477 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed - 4 morgen land buitendijks in de Asschet 
  - Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, naast Freric Rijnvisch 
  -Huis bewoond door Kerstken Beck 
  Kampen, op het Hoilke 
   
 comparanten Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marten Voirne wegens geleend 

geld een bedrag van 400 h.p. te betalen met St. Maarten 1479, waarvoor hij 
als onderpand stelt de helft van vier morgen land waarvan hij Marten de 
oorspronkelijke brief heeft overhandigd; verder stelt hij als onderpand zijn 
huis en het huis dat hij gekocht heeft van Rotger Scheer. Mocht het zo zijn 
dat de schuld niet betaald wordt, dan mag schuldeiser de onderpanden 
verkopen. 
Verder bekent comparant dat hij schuldeiser nog schuldig is 44 h.p., 
waarvan hij met St. Maarten de helft moet betalen en een jaar daarna in 1479 
de andere helft. 

   
 bijzonderheden Geen 
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284 RAK  76 FOLIO:       31 DATUM:        24-12-1477 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant  Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Ottensz, Roloff Schuldeiser  
  Gerbrantsz, Ruderic Schuldenaar Broers 
  Gerbrantsz, Peter Schuldenaar  
  Ricoltsz, Henric Schuldeiser Scheepsmaker Deventer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ10 Rijnse koopmansgulden. 

-Johan Hermansz is schuldig aan Roloff Ottensz ƒ8 Arnhems en 1 oord. 
-De gebroeders Gerbrantsz zijn schuldig aan Henric Ricoltsz ƒ40 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; dd 29-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  76 FOLIO:       31v DATUM:        30-12-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf in Kuinre 
   
 comparanten Glabbeke, Claes van  Schuldenaar  
  Rijnvisch, Frerick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frerick Rijnvisch een bedrag van 

ƒ130 Rijnse gulden van 20 witte stuiver de gulden en stelt hem daarvoor als 
vestenis een jaarlijkse rente van ƒ6½ Rijnse koopmansgulden gevestigd op 
zijn erf in Kuinre. Deze jaarlijkse rente zal hij binnen drie jaar aflossen in drie 
termijnen, telkens met St. Maarten. Hij zal dit regelen vóór Vastenavond.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  76 FOLIO:       31v DATUM:        03-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Visken, Johan Schuldenaar  
  Roede, Mathijs van Schuldeiser En echtg. Griete 
  Swartken, Beernt Schuldenaar  
  Hattem, mr Gosen van Schuldeiser  
  Heymansz, Geert Schuldenaar  
  Vijrholts, Geertruyt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Mathijs van Roede en echtgenote ƒ8 Rijnse 
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gulden van 20 witte stuivers, te betalen op 1 mei. 
-Beernt Swartken is schuldig aan mr Gosen van Hattem ƒ7 postulaats 
gulden min 1 oord te betalen met Palmzondag; dd 05-01. 
-Geert Heymansz is schuldig aan Geertruyt Vijrholts ƒ28 Arnhems te betalen 
op 1 mei, verder nog ƒ28 Arnhems te betalen met St. Jan en ƒ74 postulaats 
gulden en 1 oord te betalen met St. Jan over een jaar; folio 32, dd 09-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  76 FOLIO:       31v DATUM:        07-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis boven de poort 
   
 comparanten Tymansz, Gijsbert  Schuldenaar  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henric van den Berge een bedrag 

van 145 h.p. van 20 kromstaarten voor het pond en elke kromstaart voor 19 
duytmers; verder bekent hij nog hem ƒ43 Rijnse koopmansgulden van 20 
witte stuiver de gulden schuldig te zijn, te betalen tussen St. Jan en St. 
Jacob. Voor de 145 h.p. zal hij schuldeiser haver leveren van 13½ 
kromstaart het mud, mocht levering niet mogelijk zijn, dan in baar geld. Als 
onderpand stelt hij zijn jaarlijkse rente van 6 h.p. uit het woonhuis van 
Lubbert Martensz boven de poort. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

288 RAK  76 FOLIO:       31v DATUM:        07-01-1478 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Armgart Comparante Wed. Geert Mouwersz 
  Johan Zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat het rijnschip met alle toebehoren dat haar zoon 

Johan vaart, zijn eigendom is en dat niemand daar aanspraak op kan maken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

289 RAK  76 FOLIO:       31v DATUM:        08-01-1478 

 onderwerp Huwelijkse voorwaarden 
   
 onroerend goed Huis en erf 
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  Kampen, Oudestraat, tussen de Broederstraat en Hilbert Jonge 
   
 comparanten Straetken, Johan Comparant  
  Geertsz, Jacob Gevolmachtigde Johan v. Moirse 
  Vene, Jacob van den Comparant  
  Joestz, Sweder Gevolmachtigde Vrouke Claesdr 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld 

voor Johan en Vrouke waarin afgesproken is dat alles dat zij inbrengen fifty 
fifty wordt verdeeld, m.u.v. het huis van Johan strekkend tot aan Gerbrant 
Claesz erf, dat hij zelf behoudt. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Enkhuizen 

   

 

 

290 RAK  76 FOLIO:       32 DATUM:        09-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geert Schuldenaar  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
  Rijnvisch, Frederic Schuldeiser  
  Woltersz, Beernt Schuldenaar Grafhorst 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Ottensz, Geerit Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van den Berge en Frederic Rijnvisch ƒ34 

Rijnse gulden en 1 oord, de gulden van 20 witte stuivers, vanwege Johan 
Budell, te betalen met St. Michael, uiterlijk met St. Maarten. 
-Beernt Woltersz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ9 postulaats g.g. te  
betalen half met St. Jacob, half met St. Michael; dd 13-01. 
-Geerit Ottensz is schuldig aan Jan Hermansz 31½ h.p.; dd 13-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  76 FOLIO:       32 DATUM:        18-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ulsen, Otto van Schuldenaar  
  Potter, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Potter een bedrag van ƒ9 

postulaats gulden van een paard, waarvan hij ƒ3 zal betalen op de eerste 
zondag van de vasten en de andere ƒ6 op 1 mei. Als onderpand stelt hij het 
paard, rood met een bles, dat hij niet zal verkopen zolang de schuld niet 
betaald is.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

292 RAK  76 FOLIO:       32 DATUM:        18-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bec, Aernt Schuldenaar  
  Hermansz, Gerijt Schuldeiser Zwager 
  Tolhuys, Henrick op Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
  Ymen, Johan Schuldeiser  
  Ottensz, Geert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan zijn zwager Gerijt Hermansz 50 h.p. 

-Henrick op Tolhuys is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midwinter; dd 19-01. 
-Johan Ymen heeft verkocht aan Geert Ottensz vijf paarden en zes koeien 
voor 30 h.p. die hij mag betalen binnen veertien dagen; dd 19-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  76 FOLIO:       32 DATUM:        22-01-1478 

 onderwerp Plichtsverzuim 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Starck, Aernt Comparant Schipper 
  Sens, Henric van  Medewerker  
     
 samenvatting Comparant had Henric van Sens aangenomen als kok om met hem te zeilen 

naar de Baai en zou hem daarvoor ƒ18 Rijnse gulden geven; hij kwam echter 
niet opdagen en werd door comparant rechtens aangesproken. Henric werd 
veroordeeld tot het betalen van het halve loon, n.l. ƒ9 Rijnse gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  76 FOLIO:       32 DATUM:        27-01-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Kerstken die Schuldenaar  
  Hellicht vd Borch, Johan u.d.  Schuldeiser  
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  Sael, Deric Schuldenaar  
  Goude, Claes Albertsz vd Schuldeiser  
  Claesz, Thijs Schuldenaar  
  Mathijsz, Mathijs Schuldeiser Oom 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan uit den Hellicht van den Borch ƒ20 Rijnse 

koopmansgulden. 
-Deric Sael is schuldig aan Claes  Albertsz van de Goude ƒ4 Rijnse 
koopmansgulden van een rijnschip te betalen met St. Jan; dd 23-01. 
-Thijs Claesz is schuldig aan zijn oom Mathijs Mathijsz ƒ35 Rijnse gulden 
van 20 witte stuiver voor de gulden; folio 32v, dd 05-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

295 RAK  76 FOLIO:       32v DATUM:        07-02-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Lodewich die Schuldenaar  
  Johan  Schuldeiser Knecht Aernt Warelsz 
  Holte, Geert ten Schuldenaar  
  Blanckert, Gijsbert Schuldeiser  
  Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Henricsz, Laurens  Schuldeiser Vader 
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de knecht van Aernt Warelsz uit Deventer ƒ6 

Rijnse koopmansgulden en 1 oord te  betalen vóór Palmzondag. 
-Geert ten Holte is schuldig aan Gijsbert Blanckert ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden; dd 10-02. 
-Sander Laurensz belooft zijn vader Laurens Henricsz een rente van 5 h.p. 
die hij zal ontvangen van zijn erf in Ens en belooft hem de bijbehorende 
papieren te geven, zodat hij zijn leven lang jaarlijks dit bedrag krijgt; dd ? 
-Laurens Henricsz is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ30 Rijnse gulden die 
men betalen zal uit de goederen die hij na zijn dood achterlaat; dd ? 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

296 RAK  76 FOLIO:       32v DATUM:        12-02-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Johan Krome en Aelt Henricsz 
   
 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar En echtg. Aefken 
  Hilbrantsz, Corp Schuldeiser En echtg. Gertruyt 
     
 samenvatting Comparanten bekennen jaarlijks schuldig te zijn aan Corp Hilbrantsz en 

diens echtgenote 35 h.p. turfgeld gevestigd op hun huis, strekkend tot aan 
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de IJssel, betaalbaar voor Pasen en aflosbaar volgens een Schepenbrief; 
mocht het onderpand niet voldoende zijn, dan stellen zij hun overige 
goederen in de stadsvrijheid ook als onderpand. Zodra zij 5 h.p. afgelost 
hebben, geldt deze regeling niet meer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK  76 FOLIO:       32v DATUM:        17-02-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Antwerpen, Claes van Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Guedensz, Johan Geertsz Schuldenaar  
  Jansz, Duerbar Schuldeiser  
  Derixsz, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ6 Arnhems min 1 oord. 

-Johan Geertsz Guedensz is schuldig aan Duerbar Jansz ƒ50 Rijnse gulden 
van 20 witte stuiver de gulden, te betalen half met St. Maarten half met St. 
Maarten over een jaar; folio 33, dd 25-02. 
-Willem Derixsz is schuldig aan Herman van Uterwijck 21 witte stuivers; folio 
33, dd 26-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

298 RAK  76  FOLIO:       32v DATUM:       16-02-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermansz, Albert Schuldenaar Uit Rekken 
  Lubbertsz, Derick Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Derick Lubbertsz met St. Jan zal geven een 

nieuwe tabbert, een nieuwe hosen en een nieuwe kovele van Kamper laken 
en een ½ Rijnse koopmansgulden, met St. Michael ook een ½ Rijnse 
koopmansgulden. Dit is hij schuldig aan Derick vanwege de nagelaten 
goederen van zijn moeder Geertken. Als Derick dit alles volgens plan 
ontvangen heeft, zal hij Albert vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  76 FOLIO:        33 DATUM:         27-02-1478 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coenraetsz, Tyman Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Haerst, Henrick van Schuldenaar  
  Selle, Derick Schuldeiser  
  Beerntsz, Johan Schuldenaar  
  Louwensz, Derick Schuldenaar  
  Louwensz, Willem Schuldenaar  
  Jansz, Aernt Schuldeiser En Geertruyden Gasthuis 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck 21 witte stuivers. 

-Henrick van Haerst is schuldig aan Derick van Selle ƒ2 Rijnse gulden; dd 
27-02. 
-Johan Beerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ13 postulaats 
gulden min 1 oord; dd 02-03. 
-Derick en Willem Louwensz zijn samen schuldig aan Aernt Jansz en het 
Geertruyden Gasthuys ƒ30 Rijnse koopmansgulden, waarvan de helft met 
St. Maarten en de andere helft met Jan daarna betaald moet worden; dd 02-
03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  76 FOLIO:      33 DATUM:         02-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en land op de Veneriete 
   
 comparanten Jacobsz, Geert Schuldenaar En echtg. Fie 
  Rolofsz, Mouwer Schuldenaar En echtg. Hille 
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij Bartolt van Wilsem jaarlijks schuldig zijn 

een emmer boter zoals Geert van Wilsem altijd ontving uit hun huis en land 
en beloven dit jaarlijks te doen zo lang zij het land gebruiken, alles volgens 
Rechtersbrief van de schout te Genemuiden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK  76 FOLIO:        33 DATUM:         02-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamensz, Sander Schuldenaar  
  Blekersz, Vedde Schuldeiser  
  Draeger, Goedert Fred.  Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
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  Harnasmaker, Tylman Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Vedde Blekersz ƒ13 postulaats gulden te 

betalen met Pinksteren. 
-Goedert Frederixsz Draeger is schuldig aan Herman van Uterwijck 19 witte 
stuiver; dd  04-03. 
-Tylman Harnasmaker is schuldig aan Bartolt van Wilsem 8 h.p. die betaald 
zullen worden als hij met Pasen zijn loon van de stad heeft ontvangen; dd 
06-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

302 RAK  76 FOLIO:       33 DATUM:        07-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Sander Schuldenaar En echtg. Alijt 
  Wolff, Deric  Schuldeiser  
  Symonsz, Kerstken Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser Grafhorst 
  Claesz, Tyman Schuldenaar  
  Lubberts, Geertruyt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Deric Wolff drie halve bezegelde Kamper 

lakens, een groene, een blauwe en een paarse te betalen met Pinksteren. 
-Kerstken Symonsz is schuldig aan Johan Willemsz ƒ3 postulaats gulden; 
dd 09-03. 
-Tyman Claesz is schuldig aan Geertruyt Lubberts ƒ5½ Arnhems; dd 09-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

303 RAK  76 FOLIO:        33 DATUM:         09-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beernts, Mette Schuldenares  
  Swedersz, Joest Schuldeiser  
  Gosensz, Loeff Schuldenaar  
  Schomaker, Lambert Schuldeiser Vollenhove 
  Henrixsz, Gosen Schuldenaar  
  Glauwe, Femme Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante verklaart schuldig te zijn aan Joest Swedersz ƒ6 Rijnse 

koopmansgulden min 1 oord. 
-Loeff Gosensz is schuldig aan Lambert Schomaker 21½ kromstaart; dd 09-
03. 
-Gosen Henrixsz is schuldig aan Femme Glauwe 3 h.p. te betalen met 
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Pasen; dd 09-03. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  76 FOLIO:       33v DATUM:        16-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scaep, Johan Gosensz Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
  Gerbrantsz, Ruerick Schuldenaar Broers 
  Gerbrantsz, Peter Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
  Roermude, Kerstken van Schuldenaar  
  Vreden, Geert van Schuldeiser En echtg. Alyt 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Willemsz ƒ20½ Rijnse gulden van 20 

witte stuiver de gulden. 
-De gebroeders Gerbrantsz zijn samen en elk voor allen schuldig aan Johan 
Geertsz ƒ74 Rijnse koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden 
met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten een jaar later; dd 18-03.  
-Kerstken van Roermude is schuldig aan Geert van Vreden ƒ13 Rijnse 
gulden min 3 witte stuivers en deze geeft een volmacht aan Jan van Gent 
om het geld te ontvangen, omdat zijn vrouw en hij afwezig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  76 FOLIO:       33v DATUM:        16-03-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kerckhoeve, Wendelmoet Schuldeiseres  
  Swene Schuldenares Dochter  -  Epe 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar dochter Swene haar schuldig is ƒ10½ Rijnse 

gulden en ƒ7 Arnhems, n.l. ƒ5 Rijnse gulden van de opbrengst van het land 
dat zij een jaar in bruikleen had en een ½ Rijnse gulden van betaalde tins 
over die periode; verder ƒ4 Rijnse gulden die zij van haar broer Deric 
ontvangen heeft, een ƒ½ Arnhems en een watervat voor ƒ1½, een ƒ½ voor 
doek; haar knecht 6 weken in de kost voor ƒ1 Rijnse gulden, 1 schepel 
boekweit van Johan Pelen, ƒ1 van een grote koperen pot; dit bedrag zal 
Swene schuldig blijven zolang comparante leeft en daarna als haar 
goederen verdeeld worden zullen haar zoon Derick en haar andere kinderen 
eerst de algemene goederen verdelen en daarna mag Swene gelijk opdelen 
met haar broer en  zuster. 

   
 bijzonderheden Geen 
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306 RAK  76 FOLIO:       33v DATUM:        18-03-1478 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar Lingen 
  Jansz, Johan Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jansz ƒ28 Rijnse gulden van 

20 witte stuiver voor de gulden, waarvan een derde deel met 1 mei betaald 
moet worden, het volgende derde deel met St. Maarten en het laatste deel 
met Midvasten daarna, uiterlijk met Pasen. Deze schuld is afkomstig van een 
rijnschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft in de herberg van de 
Kroon, bij de wijnkopers waard Geert Byens en Johan van Huessen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

307 RAK  76 FOLIO:       33v DATUM:        25-03-1478 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louwert, Kathrine Volmachtgeefster  
  Jansz, Johan Momber  
  Seynensz, Ghijsbert Gevolmachtigde  
  Roloffsz, Gherijt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Ghijsbert Seynen en Gherijt 

Roloffsz om namens haar de goederen te vorderen uit de nalatenschap van 
haar broer Henric van Kalkar die zij geërfd heeft en deze te verkopen en 
verder alles te doen wat zij zelf ook gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  76 FOLIO:       34 DATUM:        27-03-1478 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Symonsz, Lasman Comparant  
  Rycoltsz, Aernt Comparant  
  Bartoltsz, Alfer Begunstigde Pastoor 
     
 samenvatting Comparanten verklaren beloofd te hebben aan de Pastoor van Mastenbroek 

voor heer Marten, zijn kapelaan zes jaar lang ƒ6 Rijnse g.g. per jaar te geven 
en 1 oude schild kostenvrij in Kampen met St. Maarten; zij beloven hem 
daarvoor als onderpand te stellen hun erfenis, waarmee de pastoor 
genoegen zal nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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309 RAK  76 FOLIO:       34 DATUM:        03-04-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Preikel, Jacob Schuldenaar  
  Vene, Stijne van den Schuldeiseres  
  Quanter, Lubbert Schuldenaar  
  Melysz, Gribber Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Stijne van den Vene ƒ4 Arnhems. 

-Lubbert Quanter is schuldig aan Gribber Melysz ƒ28 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan en schuldeiser heeft beloofd hem 
niet te manen als de datum niet gehaald wordt; schuldenaar geeft een 
volmacht aan Gribber om namens hem van Zeger Derixsz de volder 1 
bezegeld Kamper laken te claimen, eventueel gerechtelijk; akte is 
doorgehaald; dd 06-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  76 FOLIO:       34 DATUM:        11-04-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dulken, Peter Jansz v. Schuldenaar  
  Roethoeft, Mette Echtgenote  
  Henrixsz, Herman Schuldeiser En echtg. Elsen 
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Selle, Derick Schuldenaar En echtg. Delele 
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser Brouwer 
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan Herman Henrixsz en diens echtgenote ƒ92 

Rijnse gulden, waarvan ƒ20 Rijnse gulden betaald moet worden met St. 
Michael, ƒ25 met Pasen, ƒ25 met St. Michael daarna en met Pasen weer ƒ22; 
de eerste termijn is borg; akte is doorgehaald. 
-Beernt Morre verklaart Derick Selle de verplichtingen kwijt te schelden 
vanwege het testament van Peter van Huysensz; dd 14-04. 
-Gijsbert Tymansz is schuldig aan Jan Hermansz ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten; dd 14-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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311 RAK  76 FOLIO:       34 DATUM:        14-04-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Assensz, Johan Schuldenaar  
  Wede, mr Johan vd Schuldeiser  
  Rotarts, Gese Schuldenares  
  Jonge, Bartolt Schuldeiser  
  Jansz, Rotger Schuldenaar  
  Vechte, Johan van de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Johan van de Wede 6 h.p. van huishuur. 

-Gese Rotarts is schuldig aan Jonge Bartolt 16½ h.p.; dd 17-04. 
-Rotger Jansz is schuldig aan Johan van de Vechte 12½ h.p. van huishuur, 
verder ƒ11 Rijnse gulden min 1 oord van een vette os en hiermee zijn alle 
vorige bekentenissen vervallen; dd 19-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

312 RAK  76 FOLIO:       34 DATUM:        20-04-1478 

 onderwerp Donatie 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Steendijk 
   
 comparanten Gansehuyse, Derick ten Comparant Broers  -  Deventer 
  Gansehuyse, Jacob ten Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij ter ere van God gegeven hebben aan de H. 

Kruis Memorie in de St. Nicolaaskerk jaarlijks 1½ h.p. en 1 mengele wijn  
zoals wijlen Johan van de Gansehuyse, hun oude vader, jaarlijks had uit het 
huis van Johan van Wijhe, nu van de weduwe van Heyne Moysz, volgens 
twee brieven die Ruederic Putte en Johan van Thye, indertijd 
memoriemeesters, in bezit hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

313 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        21-04-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Henrick Schuldenaar  
  Laer, Michiel van der Schuldeiser  
  Henricksz, Bathe Schuldenaar  
  Jansz, Willem Schuldeiser Kremer 
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Michiel van der Laer ƒ54 Rijnse 

koopmansgulden waarvan de helft betaald moet worden met St. Jan en de 
andere helft met Jan een jaar daarna. 
NB in de kantlijn: de eerste helft betaald; akte is doorgehaald. 
-Bathe Henricksz is schuldig aan Willem Jansz ƒ9 Rijnse koopmansgulden 
waarvan een ½ Rijnse gulden met Pinksteren betaald moet zijn en daarna 
alle jaren met Pinksteren ƒ1 Rijnse gulden totdat alles betaald is; dd 23-04. 
-Gijsbert Tymansz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden min 1 ph.g.; dd 08-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        22-04-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Tymen vd Vene en Johan Wernersz 
   
 comparanten Jansz, Gosen Schuldenaar En echtg. Griete 
  Jansz, Evert Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)broer Evert Jansz 

10 h.p. per jaar turfgeld gevestigd op hun woonhuis, strekkende van de 
straat tot aan het erf van Evert Heymensz, ieder jaar voor Pasen, aflosbaar 
met 20 penningen tegen één. Hiermee is de boedelscheiding van de 
nagelaten ouderlijke goederen tussen de broers beëindigd m.u.v. de tins op 
het onroerend goed in de Hagen dat zij nog samen bezitten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        23-04-1478 

 onderwerp Belofte van  vrijwaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van de Aa 
   
 comparanten Morre, Beernt Comparant  
  Gansehuyse, Deric ten Verkoper En broer Jacob 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Deric en Jacob ten Gansehuyse 

om Herman van de Vecht te vrijwaren volgens stadsrecht  i.v.m. de verkoop 
van het huis van hun overleden vader Johan ten Gansehuyse aan Herman. 

   
 bijzonderheden Geen 
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316 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        07-05-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uterwijck, Peter van Schuldenaar  
  Hanegreve, Andries Schuldeiser  
  Claesz, Ghijse Schuldenaar  
  Bartoltsz, Alfer Schuldeiser Pastoor Mastenbroek 
  Hanegreve, mr Egidius Schuldenaar  
  Kruse, Lodewich Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Andries Hanegreve ƒ70 Rijnse gulden van 20 

witte stuiver voor de gulden. 
-Ghijse Claesz is schuldig aan pastoor Alfer Bartoltsz ƒ2 Arnhems en 1 
oord; dd 11-05. 
-mr Egidius Hanegreve is schuldig aan Lodewich Kruse ƒ100 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met 1 mei; dd 13-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        13-05-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Geertsz, Jacob Schuldeiser  
  Beerntsz, Willem Schuldenaar  
  Tymansz, Geert Schuldeiser  
  Olfartsz, Tymen Schuldenaar  
  Holtsende, Egbert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Geertsz ƒ25 enkele Andries gulden en 5 

schilden wegens een lening. 
-Willem Beerntsz is schuldig aan Geert Tymansz ƒ5 Rijnse gulden van 20 
witte stuivers de gulden min 6 kromstaarten, te betalen met Pinksteren; folio 
35, dd 19-05. 
-Tymen Olfartsz is schuldig aan Egbert van Holtsende 6 h.p. te betalen met 
Midwinter, nog 6 h.p. een jaar daarna; verder ƒ5 Arnhems met Midwinter 
weer een jaar daarna in 1481; folio 35, dd 01-06. 
NB in de kantlijn: betaald 2 maal 6 h.p., akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

318 RAK  76 FOLIO:       34v DATUM:        14-05-1478 

 onderwerp Overname pacht 
   
 onroerend goed Haatland 
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 comparanten Heymansz, Geert Comparant  
  Hille Pachtster Wed. Deric Sandersz 
  Scheer, Rotger Momber  
  Kruse, Lodewich Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgenomen te hebben van de weduwe van Deric 

Sandersz het 6
e
 slag van het Haatland dat haar overleden man jarenlang in 

pacht had; de weduwe heeft hiervoor ƒ60 Rijnse gulden gerekend die hij 
haar zal betalen met St. Maarten, met een marge van veertien dagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  76 FOLIO:       35 DATUM:        23-05-1478 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holte, Geert ten Comparant  
  Gelpertsz, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij vorig jaar Johan Gelpertsz op zijn schip gehad 

heeft en dat hij hem in gijzeling op Gotland gezet heeft voor de betaling van  
ƒ90 Rijnse gulden die comparant betaald heeft om Johan te vrijwaren; als 
het geld nu niet terugbetaald wordt, belooft comparant aan Gijs Blanckert en 
Johan Geertsz dat hij het geld alsnog zal betalen met de onkosten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

320 RAK  76 FOLIO:       35 DATUM:        28-05-1478 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Petersdr, Ghese Comparante  
  Derixsz, Alart Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Bele, de weduwe van Peter Sirxsz haar de erfenis 

en nagelaten goederen van haar vader heeft gegeven, waarvoor zij bedankt 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

321 RAK  76 FOLIO:       35 DATUM:        01-06-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Olfartsz, Tyman Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser  
  Claesz, Geert Schuldenaar  
  Openhuys, Aernt Schuldeiser  
  Selle, mr Deric Schuldenaar  
  Knecht, Peter Schuldeiser Broeder 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Albertsz Verwer 13 h.p. min 1 oord te 

betalen half met Midwinter en half een jaar daarna. 
NB in de kantlijn: de helft betaald; akte is doorgehaald. 
-Geert Claesz is schuldig aan Aernt Openhuys ƒ25 Rijnse koopmansgulden; 
folio 35v, dd 13-06. 
-mr Deric Selle is schuldig aan broeder Peter Knecht t.b.v. Griete van 
Hulsbergen ƒ19 Rijnse koopmansgulden te betalen met St. Michael; folio 
35v, dd 15-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  76 FOLIO:       35 DATUM:        08-06-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijsbeth Schuldenares Wed. Johan die Verwer 
  Bontwerker, Willem Momber  
  Tripmaker, Marten Momber  
  Broederschap St. Kunera Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de Broederschap van St. Kunera 

een bedrag van ƒ30 Rijnse koopmansgulden die haar overleden echtgenoot 
voor de broederschap had ontvangen; zij stelt als onderpand drie bedden 
met toebehoren, 6 zitkussens, 21 koperen potten, 1 watervat, 7 ketels en 10 
paar brede schotels, 1 kist, 1 kast en 1 brede kist met inhoud; alles bevindt 
zich in haar huis op de Koornmarkt naast het St. Katharijne Gasthuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  76 FOLIO:       35 DATUM:       08-06-1478 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Starcke, Martijn ten Comparant Oom 
  Boyster, Griete Moeder Wed. Johan ten Starcke 
     
 samenvatting Comparant, oom van Gerbert ten Starcke, is aangesteld als momber over 

Gerbert en meldt dat diens moeder, Griete, haar zoon zijn erfenis heeft 
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gegeven via de ooms Geerlich Bartolts en Geert ten Starcke. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  76 FOLIO:       35v bis DATUM:        1478 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed  Niet vermeld 
   
 comparanten Kremer, Gerd Comparant  
  Roden, Johannes van  Overledene Priester 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij geen enkele aanspraak kan maken op de 

nagelaten goederen van zijn oom Johannes van Roden die monnik was in 
het St. Bregitten klooster aan de stadsmuur en zijn goederen aan hen heeft 
overgedragen; hij geeft hierbij een volmacht aan Clawes Bantynge uit 
Meppel in het kerspel van Zweelo om de goederen aan het St. Bregitten 
convent over te dragen namens de erfgenamen die er geen enkele 
aanspraak meer op zullen maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:        10-06-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sael, Deric Schuldenaar  
  Petersz, Reyner Schuldeiser Bergehorn  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Reyner Petersz ƒ6 Rijnse koopmansgulden te 

betalen op St. Maarten met ƒ1½ Rijnse gulden, dan met St. Jan weer ƒ1½ 
enz. totdat alle betaald is en verder wordt afgesproken dat schuldenaar 
Reyner 1 stoter per dag zal geven voor zijn liggen (verblijfsgeld indien 
gerechtelijk aangesproken). 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:        11-06-1478 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Wennemersz, Lubbert  Comparant Van Sonnengae 
  Henrixsz, Wolter Koper  
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  Beerntsz, Beernt Koper  
     
 samenvatting Comparant heeft een schuit verkocht aan Wolter Henrixsz en Beernt 

Beerntsz voor ƒ17 Rijnse gulden die zij hem betaald hebben en verklaart dat 
niemand enige aanspraak op het schip kan maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:        15-06-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Peter Schuldenaar Wagenman   
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Woltersz, Albert Schuldenaar Wagenman 
  Hermansz, Henric Schuldeiser  
  Peter (v) Schuldenares Echtg. Wolter Viskens 
  Alyt  Schuldeiseres Echtg. Johan Henrixsz 
     
 samenvatting -Comparant, wagenman bij St. Katherijnen, is schuldig aan Herman van 

Uterwijc ƒ4 Arnhems. 
-Albert Woltersz de wagenman is schuldig aan Henric Hermansz ƒ12 
postulaats gulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Jacob en 
de andere helft met St. Maarten; dd 20-06.  
-De vrouw van Wolter Viskens is schuldig aan de vrouw van Johan Henrixsz 
ƒ3 Rijnse koopmansgulden; dd 26-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:        30-06-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biscop, Albert Schuldenaar  
  Zee, Willem van de Schuldeiser  
  Jansz, Claes Schuldenaar  
  Ottensz, Roloff Schuldeiser  
  Urck, Willem van Schuldenaar Alias Lange Willem  
  Geye, Ruerick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem van de Zee ƒ7½ Rijnse gulden van 20 

witte stuiver de gulden, te betalen met St. Michael. 
-Claes Jansz is schuldig aan Roloff Ottensz 10 h.p. min 1 oord. 
-Willem van Urck, alias Lange Willem de Wagenman, is schuldig aan Ruerick 
Geye ƒ6 Arnhems; dd 10-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
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329 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:        10-07-1478 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathijsz, Thijs Schuldenaar  
  Tymansz, Lubbert Schuldeiser Priester 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Lubbert Tymansz ƒ75 Rijnse g.g. te betalen met 

Pasen of anders 7½ h.p. per jaar voor de nagelaten goederen van Jutte 
Wiskens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK  76 FOLIO:       35v DATUM:       10-07-1478  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loper, Rotger die Schuldenaar  
  Roede, Thijs van Schuldeiser  
  Verwer, Johan Schuldenaar En echtg. Griete 
  Kerff, Coenraet   Schuldeiser Uit Erkelens 
  Wonder, Henric Schuldenaar  
  Jacobsz, Broeder Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Thijs van Roede ƒ5½ postulaats gulden waarvan 

reeds betaald ƒ2 Arnhems, de rest uiterlijk met St. Maarten. 
-Johan Verwer en echtgenote zijn schuldig aan Coenraet Kerff van Erkelens 
ƒ80 Rijnse koopmansgulden, ƒ2 Rijnse gulden boete voor elke te late 
betaling, aan Beernt Budding te betalen totdat alles in orde is; folio 36, dd 
15-07. 
-Henric Wonder is schuldig aan Broeder Jacobsz ƒ5½ Rijnse gulden van 20 
stuiver voor de gulden, te betalen half met St. Maarten en half met St. Jan 
daarna; folio 36, dd 17-07.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  76  FOLIO:       36 DATUM:       11-07-1478 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kerstkensz, Claes Volmachtgever Alkmaar 
  Blanckert, Ghijs Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstekt een volmacht aan Ghijs Blanckert zijn tussenpersoon 

om namens hem van Johan Henrixsz de slotenmaker 13 witte stuiver min 1 
oord te vorderen met het gerechtsgeld dat hij hem nog schuldig is van 
steenkolen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  76 FOLIO:        36 DATUM:        20-07-1478  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotartsz, Frederic Comparant  
  Sclier, Ghijse die Executeur  
  Rolofsz, Geert Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Ghijse die Sclier en Geert 

Rolofsz, testamenteurs van wijlen Henric van Kalkars goederen, een 
bedrag van ƒ25 Rijnse koopmansguldens, waarvan ƒ10 bestemd zijn voor 
Henric, zoon van Geert Rotartsz en ƒ15 voor Johan, de broer van Henric.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  76 FOLIO:      36 DATUM:         23-07-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Johan Pieck en de steeg 
   
 comparanten Tripmaker, Herman Schuldenaar  
  Tripmaker, Geert Schuldenaar  
  Hachhuys, Esken ten Schuldeiseres Deventer 
  Rode, Geert de Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Henrixsz, Aelt Schuldenaar Timmerman 
  Beernts, Alyt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparanten zijn samen schuldig aan Esken ten Hachhuys ƒ7 Rijnse 

koopmansgulden. 
-Geert de Rode is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden en stelt daarvoor als onderpand zijn huis, strekkend tot 
aan de stadsgracht, m.u.v. 6 h.p. tins en 2 h.p. jaarlijks af te lossen; dd 28-
07. 
-Aelt Henrixsz is schuldig aan Alyt Beernts ƒ10 Rijnse koopmansgulden, te 
betalen met St. Maarten ƒ6 en met St. Maarten een jaar daarna ƒ4 Rijnse 
koopmansgulden. Hij stelt als onderpand zijn huis en erf in de Nieuwstraat, 
tussen Henric Sasse en Jacob van Sutphen, m.u.v. de jaarlijkse 4 h.p. 
erftins en 3 h.p. aflossing; akte is doorgehaald; dd 03-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
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334 RAK  76 FOLIO:         36 DATUM:        04-08-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuenre, Mette van de Schuldenares  
  Niese Schuldeiseres Echtg. Nanne Volkersz 
  Jager, Mathijs Schuldenaar  
  Groningen, Alyt van Schuldeiseres  
  Huesen, Johan van Schuldenaar  
  Byensz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de vrouw van Nanne Volkersz ƒ3 Rijnse 

koopmansgulden min 2 witte stuiver. 
-Mathijs Jager is schuldig aan Alyt van Groningen 35 kromstaarten; dd  04-
08. 
-Johan van Huesen is schuldig aan Geert Byensz ƒ9 Rijnse gulden van 20 
stuivers de gulden, te betalen met St. Maarten ƒ1 en in mei ƒ4 Rijnse 
gulden en een jaar later weer ƒ4 Rijnse gulden; dd 06-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

335 RAK  76 FOLIO:       36v DATUM:        19-08-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, St. Nicolaasdijk, tussen Henric met de Byen en comparant 
   
 comparanten Rademaker, Wolter Schuldenaar En echtg. Gese 
  Egbertsz, Jacob Schuldeiser  
  Kleve, Bette van Schuldenares  
  Backer, Engele  Schuldeiser  
  Henrixsz, Sele  Schuldenaar Oostenholt 
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Egbertsz 4½ h.p. van achterstallige pacht 

te betalen binnen drie jaar en stelt daarvoor als onderpand het huis waar 
Egbert Dorre in woont, strekkend tot aan de stad, m.u.v. de jaarlijkse 
uitgangen.  
-Bette van Kleve is schuldig aan Engele Backer ƒ1 Rijnse koopmansgulden; 
dd 19-08.  
-Sele Henrixsz uit Oostenholt is schuldig aan Herman van Uterwijc 8 h.p. 
van pacht; dd 25-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  76 FOLIO:        36v  DATUM:         25-08-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Johan Schuldenaar Steendijk 
  Aeltsz, Ghijse Schuldeiser Harderwijk- 
  Mostart, Johan Woutersz Schuldenaar  
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
  Henrixsz, Wessel Schuldenaar  
  Coesvelt, Johan van Schuldeiser Priester 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijse Aeltsz ƒ9 Rijnse gulden van 26 witte 

stuiver voor de gulden, te betalen zondag over veertien dagen; verder is hij 
hem schuldig ƒ3 Rijnse gulden, ook van 26 stuiver, te betalen met 
Midwinter. 
-Johan Woutersz Mostart is schuldig aan Willem Hermansz ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord, waarvan ƒ2 Rijnse gulden met St. Maarten 
betaald moeten worden, ƒ1½ Rijnse gulden met  Vastenavond en de rest met 
St. Jan; dd 04-09. 
-Wessel Henrixsz is schuldig aan Johan van Coesvelt 15 h.p. van huishuur, 
te betalen 3 h.p. met St. Maarten, 3 h.p. met Maria Lichtmis, 4 h.p. met St. 
Jan en de rest met Pasen daarna; dd 04-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  76 FOLIO:       36v DATUM:        31-08-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Venestraat, naast Henric Kuenretorff en mr Gosen v. Hattem 
   
 comparanten Wesselsz, Willem Schuldenaar  
  Griete Schuldeiseres Wed. Dorre Jacobsz 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan de weduwe van Dorre Jacobsz ƒ20 Rijnse gulden 

2 h.p. voor de gulden, waarvan ƒ6 te betalen als hij terugkomt van zijn reis 
naar Holland en ƒ4 Rijnse gulden met Pasen; verder meldt hij dat hij Griete, 
als hij terugkomt, voor de rest van het geld een vestenis zal geven op zijn 
huis van 1 h.p. per jaar, op voorwaarde dat hij met Pasen over een jaar weer 
mag aflossen met 20 tegen 1. Hij zal haar een Schepenbrief geven van de 
lening bij zijn terugkomst. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  76 FOLIO:       36v DATUM:        31-08-1478 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed - Molen, Horstweg aan het Broederbroek 
  - Vier akkers in Dronten naast de H. Geest 
   
 comparanten Wychartsz, Jacob Comparant  
  Henrixsz, Peter Borg Schoenmaker 
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  Jacobsz, Geert Borg  
  Ontghijsz, Johan  Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd zijn borgen schadeloos te stellen voor hun  

borgtocht aan de stad vanwege het viswater naast de Swarten Oirt; hij stelt 
daarvoor als onderpand zijn molen en vier akkers land in Dronten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  76 FOLIO:       37 DATUM:        09-09-1478 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsz, Wijnken Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij indertijd toen hij uit Riga kwam met acht lasten 

as, de last met een bepaald merkteken geplaatst heeft in het huis van Marten 
Symons Bolensz met toestemming van Herman Kuenretorff. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

340 RAK  76 FOLIO:       37 DATUM:        09-09-1478 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Lysbeth van Weden en het Geertr. Gasthuis 
   
 comparanten Orgelmaker, mr Jacob de Comparant En echtg. Alyt 
  Uterwijc, Peter van Borg  
  Berge, Henric vd Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun borgen beloofd hebben Herman Gyenck uit 

Hasselt schadeloos te stellen voor de ƒ50 Rijnse koopmansgulden die 
comparant zal ontvangen voor de reparatie aan het orgel in Hasselt; hij zal 
de borgen zo nodig vrijwaren en stelt daarvoor als onderpand zijn huis. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

341 RAK  76 FOLIO:       37 DATUM:        09-09-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Schuldenaar Slotenmaker 
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  Petersz, Johan Schuldeiser Amsterdam 
  Cabuysenkoel, Joh. Jansz Schuldenaar  
  Uterwijck, mr Henric van Schuldeiser  
  Symonsz, Kerstken Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Petersz ƒ5 Rijnse koopmansgulden min 1 

oord, te betalen half met St. Michael, half met St. Maarten, waarvoor 
schuldeiser een machtiging geeft aan Ghijse Blanckert. 
-Johan Jansz Cabuysenkoel is schuldig aan mr Henric van Uterwijck ƒ50 
postulaats gulden en 4 witte stuiver; dd 11-09. 
-Kerstken Symonsz is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ8 Arnhems; dd 
12-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  76 FOLIO:       37 DATUM:        11-09-1478 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scheer, Rotger Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben ƒ64 postulaats gulden en 1 

hondekens gulden, verder 5 gouden leeuwen, zes nieuwe Ludovick kronen, 
5 dukaten, 4 Wilhelmus schilden, 2 Vlaamse rijders, 2 saluten, 2 halve Riga 
nobels, 1 Rijnse g.g., 1 mijns heren van Utrecht Rijnse gulden, ƒ24½ Rijnse 
koopmansgulden van 20 witte stuiver voor de gulden, van mr Johan van den 
Wede, mr Gosen van Hattem en Kerstken Johanszoon als executeurs 
testamentair van Johan Wolffs de Oude, welk geld door de erfgenamen 
betaald is voor de 200 pond die overledene gegeven had voor Femme, 
natuurlijke dochter van Johan Wolff de Jonge. Comparant heeft verklaard 
dat hij dat geld op verzoek aan belanghebbende zal overdragen zonder 
inhouding voor kost en kleding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  76 FOLIO:       37 DATUM:        18-09-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harnaschmaker, Tielman Schuldenaar  
  Geye, Rueric Schuldeiser  
  Lubbertsz, Gijsbert Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Rueric Geye ƒ1½ Arnhems. 

-Aan Herman van Uterwijck 8 h.p. die hij zal betalen als zijn loon van de stad 
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is uitgekeerd; folio 37v, dd 13-10. 
-Gijsbert Lubbertsz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ2½ Arnhems; folio 
37v, dd 03-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

344 RAK  76 FOLIO:       37v DATUM:        23-09-1478 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voirne, Marten Intermediair  
  Gosensz, Claes Idem  
  Vulling, Geert Idem  
  Convent St. Agniete Comparant e. zijde  
  Jansz, Thijs Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een schikking uitgesproken tussen het St. Agniete 

Convent en Thijs Jansz inzake de verdeling van twee Zwolse vierendelen 
boter per jaar, n.l. dat Thijs uit zijn land het klooster zal geven de twee 
vierendelen boter zoals zijn voorvaderen ook gedaan hebben en comparant 
a. zijde heeft dit aangenomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  76 FOLIO:       37v DATUM:        03-10-1478 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en land Emmeloord 
   
 comparanten Johansz, Warner Comparant  
  Wendelmoet Moeder Wed. mr Joh. Folkers 
  Visken, Henric Schuldenaar Emmeloord 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij vertinst hebben bij Henric Visken het vijfde 

deel van Johan Viskens zate en land met huis en toebehoren voor een 
jaarlijkse rente van ƒ7 Rijnse g.g. per 1 september, waarvan Henric nu reeds 
ƒ3 Rijnse g.g. min 1 oord heeft betaald en hij zal de rest binnen twee jaar 
aflossen met 20 tegen 1 en alle verschenen pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  76 FOLIO:       37v DATUM:        14-10-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   



138 

 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cleve, Johan van  Schuldenaar En echtg. Bette 
  Backer, Lambert Schuldeiser En echtg. Engele  
  Laurensz, Sander Schuldenaar  
  Igerman, Henric Schuldeiser  
  Selle, Deric Schuldenaar  
  Onden, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Backer ƒ1 Rijnse koopmansgulden van 

een tafellaken dat Bette, zijn echtgenote, van de bleek kwijtgeraakt is; mocht 
het teruggevonden worden , dan kan hij het ook daarmee doen; een en 
ander moet geregeld zijn vóór Pasen. 
-Sander Laurensz is schuldig aan Henric Igerman ƒ4 Arnhems, 8 stuivers en 
1 oord; dd 14-10. 
-Deric Selle is schuldig aan Henrick van Onden ƒ25 Rijnse koopmansgulden 
van rogge; folio 38, ongedateerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  76 FOLIO:       37v DATUM:        20-10-1478 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheye, Egbert Volmachtgever  
  Elsen, Wynandus van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wynandus van Elsen om zijn zaken 

tegen Henrick van Onden waar te nemen en voort te zetten voor de Raad en 
te handelen zoals comparant elf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  76 FOLIO:       37v DATUM:        21-10-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frankensz, Peter Schuldenaar Ens 
  Jonge, Albert Schuldeiser  
  Gosensz, Geert Schuldenaar Kamperveen 
  Helle, Johan ter Schuldeiser  
  Jansz, Rotger Schuldenaar De voller  
  Vechte, Johan van de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Jonge ƒ2 postulaats gulden en ƒ2 ph.g. 

-Geert Gosensz is schuldig aan Johan ter Helle ƒ8 Arnhems en een ½ mud 
rogge; folio 38, dd 29-10. 
-Rotger Jansz is schuldig aan Johan van de Vechte ƒ10 Rijnse koopmans 
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gulden van een os; folio 38, dd 07-11. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  76 FOLIO:       38 DATUM:        29-10-1478 

 onderwerp Pachtbetaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsbert, Heer Schuldenaar Pater St. Joh.kamp 
  Rijnvisch, Frederic Schuldeiser  
     
 samenvatting Pater Gijsbert van St. Johanneskamp is vergeten een bedrag van ƒ10½ 

Rijnse gulden jaarlijkse pacht af te lossen die Frederic altijd ontvangt uit het 
klooster volgens documenten; comparant heeft dit geld gedeponeerd in het 
St. Agnieten Convent op de Vloeddijk t.b.v. Frederic Rijnvisch. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  76 FOLIO:       38 DATUM:        17-11-1478 

 onderwerp Herroeping 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Liesbeth Comparante Echtg. Johan Straetkens 
     
 samenvatting Comparante heeft alle schenkingen en schepenbrieven herroepen die zij tot 

nu toe gemaakt heeft en verklaart dat zij geen waarde meer hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  76 FOLIO:       38 DATUM:        20-11-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoyer, Gijsbert Schuldenaar  
  Mouwersz, Johan Schuldeiser  
  Geertsz, Johan Schuldenaar Rijnschipper - Vloeddijk 
  Willemsz, Gerbrant Schuldenaar  
  Gasthuys, H. Geest Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig ƒ25 Rijnse koopmansgulden te betalen met 

Midwinter over een jaar. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Jan Mouwersz 35 witte stuiver te betalen met 
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Pasen; dd 20-11. 
-Gerbrant Willemsz is schuldig aan het H. Geest Gasthuys 200 h.p. die na 
zijn dood betaald zullen worden uit zijn goederen afkomstig van zijn neef 
Johan Starcke die in het Gasthuys is aangenomen als provenier; dd 21-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

352 RAK  76 FOLIO:       38 DATUM:        21-11-1478 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brugman, Gerbrant Comparant  
  Lijsbeth Erfgename Wed. Johan de Brune 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij belooft heeft dat de nagelaten goederen van 

Johan de Brune door Willem Johansz Kaem ontvangen worden en in 
bewaring gehouden worden totdat alle aanspraken en schulden op die 
goederen verhaald zijn; Willem heeft verder geen rechten en de weduwe van 
Johan zal de goederen zo snel mogelijk ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        27-11-1478 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Netellenborch in Eemland 
   
 comparanten Schoenouwen, jfr Alyt v. Volmachtgeefster  
  Uterwijck, Peter van Echtgenoot  
  Baern, Roloff van Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Roloff om het erf en land 

Netellenborch te verkopen of te verpachten, wat hem het beste dunkt; dit erf 
behoort aan haar echtgenoot.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        28-11-1478 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Henric Comparant  
  Jacobsz, Peter Vader  
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 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn vader de nagelaten 

goederen van zijn moeder Lysbeth, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

355 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        28-11-1478 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Florijs Schuldeiser  Brunnepe 
  Klooster Brunnepe Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat het klooster in Brunnepe hem de ƒ20 Rijnse g.g. 

betaald heeft die zij van hem geleend hadden en waarvan hij de documenten 
heeft; hij bedankt hen met belofte van vrijwaring en het klooster scheldt 
hem de 3 h.p. kwijt van tins die hij eigenlijk met St. Maarten had moeten 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        28-11-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pijlmaker, Bartolt Schuldenaar  
  Gerbrantsz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Gerbrantsz ƒ19 Rijnse gulden van 20 witte 

stuiver de gulden, te betalen met Midwinter ƒ2, met Midvasten ƒ4, met St. 
Jan ƒ4, met St. Maarten ƒ4, dan ƒ2½ Rijnse gulden met Midvasten daarna en 
de rest op iedere St. Jan totdat alles betaald is. Schuldeiser heeft een 
machtiging gegeven aan Ghijse Blanckert, zijn tussenpersoon, om het geld 
te ontvangen, in der minne of gerechtelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        01-12-1478 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Jacob Aeltsz en Gese Bruunynges 
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 comparanten Kerstkensz, Beernt Comparant En echtg. Grete - Zeeland 
  Johan Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat vanwege zijn oom Johan met de eerste door de 

kerkmeesters van St. Kathrijne Gasthuys is aangenomen, met toestemming 
van de Raad en op voorwaarde dat hij niet besmet is met lepra en dat het 
Gasthuys na zijn dood 3 h.p. per jaar uit hun woonhuis zal ontvangen, 
strekkend tot aan de Burgel, dat comparants erfgenamen dit eventueel ieder 
jaar kunnen aflossen met Midwinter met 20 penningen tegen 1 en alle tins.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

358 RAK  76 FOLIO:       38v DATUM:        03-12-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Willemsz, Wychman  Schuldeiser  
  Henrixsz, Kerstken Schuldenaar Bakker 
  Glasemaker, Agathe Schuldeiseres  
  Berentsz, Willem Schuldenaar  
  Mouwersz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wychman Willemsz 350 mud haver die geleverd 

moet worden tussen nu en Maria Lichtmis, waarmee hij zijn pacht betaalt. 
-Kerstken Henrixsz is schuldig aan Agathe Glasemakers ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden; dd 03-12. 
-Willem Berentsz is schuldig aan Johan Mouwers ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen op 1 mei over een jaar; folio 39,  dd 22 -12; akte 
is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  76 FOLIO:       39 DATUM:        22-12-1478 

 onderwerp Lijfrente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Bette van Holtsende en Jacob Heymansz 
   
 comparanten Andries, Jutte Comparante  
  Holte, Geert ten Momber Zoon 
  Hoyer, Beernt Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Beernt Hoyer van zijn vrouw Gasse, hun tante, als 

levenslange lijfrente ontvangen heeft de helft van zijn woonhuis, dat na zijn 
dood overgaat op comparante of haar erfgenamen; zo niet dan vervalt de 
lijfrente. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

360 RAK  76 FOLIO:       39 DATUM:        22-12-1478 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dobbeler, Henric Schuldenaar  
  Albertsz, Meynart Schuldeiser Texel 
  Selle, Deric Schuldenaar  
  Sandersz, Geert Schuldeiser  
  Sasse, Henric Schuldenaar  
  Pijl, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Meynart Albertsz ƒ29 Rijnse koopmansgulden, 

waarvan ⅓ deel betaald moet worden met  St. Paulus, daarna ⅓ deel met St. 
Maarten en tenslotte het laatste ⅓ deel met St. Jan daarna. 
-Deric Selle is schuldig aan Geert Sandersz ƒ15 Arnhems te betalen met 
Pinksteren; dd 04-01-1479. 
-Henric Sasse is schuldig aan Johan Pijl ƒ10 Rijnse gulden van 20 witte 
stuiver de gulden, te betalen met St. Jan over een jaar; dd 16-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

361 RAK  76 FOLIO:       39 DATUM:        13-01-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsz, Albert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Ingen, Pilgrim van Schuldeiser  
  Gerytsz, Peter Schuldenaar Rijnschipper 
  Lambertsz, Lambert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck 6 h.p. en 1 oord en nog 6 

h.p. 1 oord en 3½ kromstaart van pacht, achterstallig sinds St. Maarten; hij 
stelt daarvoor als onderpand de hooimijt die hij rechtens verwonnen heeft. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Pilgrim van Ingen ƒ70 Rijnse g.g. te betalen 
met Pasen; dd 17-01. 
-Peter Gerytsz is schuldig aan Lambert Lambertsz ƒ107 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Levien en 
de andere helft een jaar daarna; dit is afkomstig van een rijnschip dat 
schuldenaar nu als onderpand stelt; dd 20-01; akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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362 RAK  76 FOLIO:       39 DATUM:        23-01-1479 

 onderwerp Belofte van vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henynges, Deric Comparant Schipper 
  Reders Opdrachtgevers  
     
 samenvatting Comparant meldt dat zijn reders beloofd hebben de schippers schadeloos te 

stellen voor de 2½ last rogge die hij ontvangen heeft van Michiel van Leyden 
en dit met rechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

363 RAK  76 FOLIO:       39v DATUM:        27-01-1479 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Nannich van Duren en Geert Claesz 
   
 comparanten Johansz, Peter Comparant  
  Sirixsz, Peter Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Peter Sirixsz hem indertijd een huis verkocht heeft, 

strekkend tot aan Gerloff Claesz, op voorwaarde dat zij beiden de goten 
ervan altijd zullen onderhouden en bekostigen; de erfgenamen van verkoper 
hebben dit nu afgekocht en comparant onderhoudt de goten nu alleen en 
heeft de anderen daarvan gevrijwaard. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  76  FOLIO:       39v DATUM:       27-01-1479 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Henric Wdn. van Jutte Vader 
  Segersz, Johan Voogd Familie moederszijde 
  Geertsz, Geerlich Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn kinderen Henric en Elsken bij zijn eerste vrouw Jutte, 

als moeders erfdeel gegeven ƒ36 Arnhems, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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365 RAK  76 FOLIO:        39v DATUM:         28-01-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strokel, Seyne van  Schuldenaar  
  Duren, Nannich van Schuldeiser  
  Wonder, Henric Schuldenaar  
  Jansz, Peter Schuldeiser Uit Dordrecht 
  Beste, Johan die Schuldenaar  
  Geye, Ruerick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Nannich van Duren ƒ5 Rijnse koopmansgulden 

te betalen met Pasen. 
-Henric Wonder is schuldig aan Peter Jansz ƒ23 Rijnse koopmansgulden, 
half te betalen met St. Maarten en half met St. Jan daarna; dd 29-01.  
-Johan die Beste is schuldig aan Ruerick Geye ƒ4 Arnhems en deze belooft 
hem te vrijwaren voor de aanspraak van de schoonvader van Johan 
Kemerling; dd 29-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

366 RAK  76 FOLIO:      39v DATUM:         28-01-1479 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf  
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Seyne Igersz en Johan Kemerling 
  Kampen, idem, tussen Johan Rijnvisch en Henric Hoppenbrouwer  
   
 comparanten Busch, Jacob Comparant En echtg. Ave 
  Boet, Johan Borg  
     
  samenvatting Comparant verklaart dat Johan Boet borg voor hem staat en beloofd heeft 

aan Johan Geertsz dat uit het huis in de Nieuwstraat jaarlijks 15 h.p. zal 
worden afgelost met 20 tegen 1 penning; comparant en echtgenote hebben 
de borg daarom beloofd hem schadeloos te houden en stellen daarvoor als 
onderpand hun huis en erf (nr 2), m.u.v. 9 h.p. erftins en 2 h.p. aflossing, 
waarvoor zijn gereedschap onderpand is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

367 RAK  76 FOLIO:        40   DATUM:         01-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melysz, Beernt Schuldenaar  
  Mulre, Johan die Schuldeiser  
  Willemsz, Johan Schuldenaar  
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  Jansz, Rijkert Schuldeiser Harderwijk 
  Derixsz, Herman Schuldenaar  
  Gelre, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan die Mulre ƒ3½ Arnhems te betalen met 

St. Jan. 
-Johan Willemsz is schuldig aan Rijkert Jansz ƒ70 Rijnse koopmansgulden, 
waarvan de helft contant betaald moet worden en de andere helft met St. 
Jacob; verder bekent hij hem schuldig te zijn ƒ23½ Rijnse gulden te 
betalen met Midwinter; dd 04-02. 
-Herman Derixsz is schuldig aan Johan van Gelre 11 h.p. te betalen op 1 
mei; dd 04-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  76 FOLIO:       40 DATUM:        06-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 35 gresen land 
  Vollenhove, in het Korterot, tussen Bene Wychersz en jfr van Buchorst 
   
 comparanten Schouwe, Ludeken Schuldenaar  
  Rijnvisch, Vrederic Schuldeiser  
  Wulfartsz, Wolter Schuldenaar  
  Convent St. Agnieten Schuldeiser Vloeddijk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Vrederic Rijnvisch ƒ60 Rijnse g.g. waarvoor hij 

hem zal vesten ƒ3 Rijnse g.g. per jaar, gevestigd op 35 gresen land in 
Vollenhove, strekkende tot aan het meer en aan de Maet, m.u.v. de jaarlijkse 
boter die daaruit gaat; vóór Midvasten zal hij de Rechters brief hiervan 
overdragen. 
-Wolter Wulfartsz is schuldig aan het St. Agnieten convent 20 h.p. te betalen 
met St. Maarten, met een marge van veertien dagen; dd 08-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  76 FOLIO:        40 DATUM:        08-02-1479   

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 3½ akker  
  Dronten 
   
 comparanten Urck, Cleys van Schuldenaar  
  Lubbertsz, Peter Koper Broers 
  Petersz, Henric Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan de broers Peter Lubbertsz en Henric Petersz 

5 h.p. per jaar verkocht heeft gevestigd op zijn akkers in Dronten volgens 
een koopbrief die hij gerechtelijk zal overdragen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

370 RAK  76 FOLIO:       40 DATUM:        09-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoyer, Geert Albertsz Schuldenaar  
  Glasemaker, Agathe Schuldeiseres  
  Geertsz, Albert Schuldenaar  
  Laurentsz, Sander Schuldeiser  
  Klueck, Derick Volmachtgever  
  Haeve, Wolbert ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Agathe Glasemaker ƒ26 Rijnse gulden en 1 

oord. 
-Albert Geertsz is schuldig aan Sander Laurentsz ƒ6 Arnhems en en 4 
kromstaarten; dd 13-02. 
-Comparant geeft een volmacht aan Wolbert ten Haeve om namens hem te 
vorderen en te ontvangen al zijn uitstaande schulden binnen en buiten 
Kampen; dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

371 RAK  76 FOLIO:       40 DATUM:        13-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Evert Schuldenaar Elburg 
  Diest, Geertken van Schuldeiseres  
  Willemsz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Geertken van Diest een bedrag van ƒ7 Rijnse 

gulden en 1 oord, waarvan ¼ deel betaald moet worden met St. Jan, ¼ deel 
met St. Michael, de derde termijn met St. Jan daarna en het laatste deel met 
St. Michael. Hiervoor verstrekt comparante een machtiging aan Johan 
Willemsz om het geld namens haar te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  76 FOLIO:       40 DATUM:        13-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Harnasmaker, Tilman Schuldenaar  
  Wolff, Jacob Schuldeiser  
  Geert Henricksz, Bette schuldenares  
  Kemerling, Johan  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Wolff ƒ3½ Rijnse koopmansgulden en 

belooft dit te betalen als hij met Pasen zijn loon van de stad heeft 
ontvangen. 
-Bette Geert Henricksz is schuldig aan Johan Kemerling ƒ11½ Arnhems te 
betalen binnen vijf jaar, ieder jaar met ƒ2½; zij belooft dat haar broer Johan 
Geertsz daar borg voor staat; dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  76 FOLIO:       40v DATUM:        19-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsz, Johan Schuldenaar  
  Vene, Hartwich vd Schuldeiser Priester van het 

1
) 

     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Hartwich van der Vene qq. ƒ150 Rijnse g.g. en 

stelt hem en de Vicarie daarvoor als onderpand zijn jaarlijkse ƒ15 Rijnse g.g. 
gevestigd op goederen in Elburg met de bijbehorende documenten van de 
stad Elburg. 

   
 bijzonderheden 

1
) St. Lazarus altaar van de Vicarie in de St. Nicolaaskerk  

   

 

 

374 RAK  76 FOLIO:       40v DATUM:        19-02-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
  Claesz, Herbert Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Willemsz ƒ57 Rijnse koopmansgulden 

van 20 witte stuiver de gulden, te betalen half met St. Maarten, half met St. 
Maarten een jaar daarna. 
-Tevens is hij hem schuldig ƒ6 Rijnse koopmansgulden; dd 23-02. 
-Herbert Claesz is schuldig aan Herman  van Uterwijc ƒ1 Rijnse gulden; folio 
41,dd 27-02. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Henric van der Berge ƒ17 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord; folio 41, dd 01-03. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  76 FOLIO:       40v DATUM:        19-02-1479 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, Heylensteeg, boven de poort 
   
 comparanten Johansz, Evert Comparant Voller 
  Wilde, Johan die Huurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Johan die Wilde verhuurd te hebben de helft van 

zijn hof naast Henric Hoppenbrouwer m.i.v. Petri ad Cathedram voor een 
bedrag van ƒ7½ Arnhems, die hij al betaald heeft en waarvoor comparant 
hem vrijwaart. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  76 FOLIO:       40v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Greve, Thomas Comparant  
  Keppel, Peter Stiefvader Nijmegen 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn stiefvader voor het gerecht gedaagd inzake de 

nagelaten goederen van zijn vader en toont een schepenbrief uit Nijmegen, 
in het latijn gesteld: volgt letterlijke tekst in het latijn. 
Lubbert Petersz en Gosen Klinckenberch, door de Raad verzocht, hebben 
geïntervenieerd tussen Thomas en Peter inzake de scheiding van de 
nagelaten goederen en hebben besloten dat Peter zal betalen aan Thomas 
voor zijn vaders goederen 5 pond groot Vlaams, waarvan 2 pond terstond 
zullen worden gegeven, het 3

e
 pond met Maria Lichtmis 1480, het vierde 

pond met Maria Lichtmis 1481 en het laatste pond in 1482. Hiermede moet 
de verdeling gedaan zijn en hebben partijen geen aanspraken meer op 
elkaar en zal de schepenbrief geen waarde meer hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  76 FOLIO:       41 DATUM:        01-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricsz, Wessel Schuldenaar  
  Melysz, Beernt Schuldeiser  
  Beck, Kerstken Schuldenaar  
  Albert (v) Schuldeiseres Echtg. Willem Volcmansz 
  Schaep, Lubbert  Schuldenaar En echtg. Lysbeth 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Melysz 31 witte stuiver te betalen met 

Pasen. 
-Kerstken Beck is schuldig aan de vrouw van Willem Volcmansz 44 h.p.; dd 
02-03.  
-Lubbert Schaep is schuldig aan de vrouw van Willem Volcmansz 48 h.p.; dd 
02-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  76 FOLIO:       41 DATUM:        02-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, Deric Schuldenaar  
  Henrixsz, Beernt Schuldeiser  
  Ensz, Johan van  Schuldenaar  
  Rynckhouwer, Johan Schuldeiser  
  Jacobsz, Hilbrant Schuldenaar Bolsward 
  Blanckert, Tyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Henrixsz ƒ8 Rijnse koopmansgulden en 

1 oord. 
-Johan van Ensz is schuldig aan Johan Rynckhouwer ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan met Midvasten over een jaar ƒ10 betaald moet 
worden, daarna twee maal met Midvasten daarna ƒ10 Rijnse gulden; dd 02-
03.  
-Hilbrant Jacobsz is schuldig aan Johan van Ensz en Tyman Blanckert 
samen ƒ20 Rijnse koopmansgulden, te betalen met Midvasten over een jaar 
ƒ7, een jaar daarna weer ƒ7 en tenslotte een jaar daarna ƒ6 Rijnse gulden; 
folio 41v, dd 05-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  76 FOLIO:       41v DATUM:        05-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blanckert, Tyman Schuldenaar  
  Rinckhouwer, Johan Schuldeiser  
  Hasselt, Alyt van Schuldenares Echtg. Tyman Wijse 
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  Gasthuys, H. Geest Schuldeiser  
  Kemerling, Johan Schuldenaar  
  Seemsmaker, Jacob Schuldeiser En echtg. Johanna 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Rinckhouwer een bedrag van ƒ30 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan ƒ10 betaald moet worden met Midvasten over 
een jaar en de andere ƒ20 in twee termijnen van ƒ10 op twee Midvasten 
daarna.  
-Alyt van Hasselt is schuldig aan het H. Geest Gasthuis 100 h.p. die men na 
haar dood van haar goederen zal betalen met voorrang; zij heeft met haar 
broer Otto van Hasselt reeds 20 h.p. aan het gasthuis gegeven; dd 05-03. 
-Johan Kemerling is schuldig aan Jacob Seemsmaker uit Zwolle ƒ70 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midvasten; dd 05-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  76 FOLIO:       41v DATUM:        08-03-1479 

 onderwerp Leertijd 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen 
   
 comparanten Henrixsz, Engbert Comparant Dalfsen 
  Eibergen, Johan van Leermeester Steenhouwer / metselaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn zoon Claes in dienst gedaan heeft bij Johan 

van Eibergen die hem vier jaar lang zal accepteren m.i.v. 14-03 om het vak te 
leren; Johan geeft hem ieder jaar ƒ1 Rijnse gulden en de vader belooft dat 
hij de vier jaar zal uitdienen; mocht de zoon dat niet doen, dan is Engbert 
schuldig aan Johan ƒ20 Rijnse gulden en stelt hem daarvoor als onderpand 
zijn huis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  76 FOLIO:       41v DATUM:        08-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Wessel Schuldenaar  
  Lambertsz, Willem Schuldeiser  
  Edensz, Bennert Schuldenaar  IJlst 
  Overdijck, Geert Schuldeiser  
  Tripmaker, Tyman Schuldenaar  
  Swarte, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Lambertsz ƒ7 Arnhems en ƒ1 ph.g. 

-Bennert Edensz is schuldig aan Geert Overdijck ƒ36½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midvasten over een jaar; dd 12-03. 
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-Tyman Tripmaker is schuldig aan Johan Swarte ƒ16 Arnhems te betalen 
voor Pasen; dd 12-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

382 RAK  76 FOLIO:       41v DATUM:        12-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Geert ter Schuldenaar En echtg. Alyt Wijse 
  Kuenretorff, Herman  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Herman Kuenretorff ƒ60 Rijnse 

koopmansgulden en 1 oord, waarvan een derde deel met Pinksteren betaald 
moet worden, een deel met St. Jacob en het laatste deel met St. Michael; 
mochten zij een termijn missen, dan vervallen de reeds betaalde gelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

383 RAK  76 FOLIO:       41v DATUM:        18-03-1479 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Everschepen 
   
 comparanten Duren, Nanning van Comparant  
  Jansz, Peter Comparant a. zijde Brunnepe 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Peter Jansz dat hij met de 

everschepen die de gebroeders Albert en Peter Ludeken uit Enkhuizen hem 
verkocht hebben, vrij is om overal te varen, zoals deze hem beloofd hebben. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        20-03-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Johansz, Ludeken Comparant Dalfsen 
  Alyt Comparante Zuster 
  Bollen, Femme Comparante a. zijde Wed. Arent Petersz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Femme Bollen een bedrag van ƒ20 Arnhems, 

huisraad en gereedschap ontvangen te hebben, die zij van haar man Arent 
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Petersz geërfd hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 
Johan Smit en Hille zijn vrouw beloven dat Femme geen verdere aanspraken 
van anderen kan verwachten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

385 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        22-03-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckmansz, Willem Schuldenaar  
  Gerbrantsz, Johan Schuldeiser  
  Beerntsz, Geert Schuldenaar  
  Gijsbertsz, Jacob Schuldeiser  
  Woltersz, Henrick Schuldenaar  
  Beck, Aernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Gerbrantsz ƒ10 Rijnse g.g. waarvoor hij 

hem een schepenbrief overhandigd heeft van 1 h.p. gevestigd op Elsebe 
Wolvesz. 
-Geert Beerntsz is schuldig aan Jacob Gijsbertsz ƒ5 Rijnse g.g., te betalen 
de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar daarna; dd 22-03. 
-Henrick Woltersz is schuldig aan Aernt Beck ƒ50 Arnhems; dd 17-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        22-03-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Scuffoit, Johan  Gevolmachtigde Holten 
  Bela Volmachtgeefster Wed. Derick Stuffort 
  Dericksz, Wessel Volmachtgever En van zijn moeders 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben als gevolmachtigde van zijn 

familie van Dieuwe, de weduwe van Herman ten Holte, zijn moeders broer, 
ƒ40 Rijnse g.g., timmertouw, kleding en dergelijke die zij van hem geërfd 
hebben volgens schepenbrief; hij bedankt de weduwe met belofte van 
vrijwaring.    

   
 bijzonderheden 

1
) broer en zuster Luiten en Katherina 

   

 

 



154 

 

387 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        28-03-1479 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Jacob Mant en Gosen van Laerveen 
   
 comparanten Egbertsz, Hessel Wdn. Lamme Starcke Vader 
  Starcke, Aernt Voogd Oom 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Herman(v) als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd 70 h.p., te betalen van zijn helft van het woonhuis en 
zijn Raads goederen; hiermee stemt de oom van Herman, broer van haar 
moeder, in. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

388 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        20-04-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuper, Andries Schuldenaar  
  Kuper, Henric Schuldenaar  
  Cloester v. Windesheim Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan het klooster van Windesheim een bedrag 

van ƒ16 Rijnse koopmansgulden, waarvan een vierendeel betaald moet 
worden met St. Michael, een vierendeel met Pasen, daarna met St. Michael 
en tenslotte het laatste deel met Pasen daarna. Maar als de boedelscheiding 
van de schuit heeft plaats gehad, mogen ze eerder aflossen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        22-04-1479 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Valke, Johan Comparant  
  Molle, Peter Knecht  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn knecht Peter Molle ƒ100 postulaats gulden 

gegeven heeft waarvoor hij drie jaar lang zal dienen bij de weduwe van Jan 
Valke; Johan zal hem jaarlijks nog ƒ8 Rijnse gulden geven maar mocht Peter 
in die tijd overlijden, dan wordt dit niet betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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390 RAK  76 FOLIO:       42 DATUM:        22-04-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Symonsz, Kerstken Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Jacobsz, Aernt Schuldenaar  
  Moirse, Johan van Schuldeiser  
  Derixsz, Geert Schuldenaar Wever  
  Schilt, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ7 Arnhems. 

-Aernt Jacobsz is schuldig aan Johan van Moirse ƒ10½ postulaats gulden; 
folio 42v, dd 26-04. 
-Geert Derixsz is schuldig aan Geert Schilt ƒ3 Arnhems min 2½ kromstaart, 
te  betalen vóór St. Michael; folio 42v, dd 27-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  76 FOLIO:       42v DATUM:        26-04-1479 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Erf de Scuckingen 
   
 comparanten Laerveen, Gosen van Comparant  
  Budells, Lutgart Begunstigde En zoon Rijckman 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Lutgart Budells en haar zoon  

dat hij elke Allerheiligen aan Alyt, de vrouw van Henric Aeltsz, zal aflossen 
¾ vat goede rode pachtboter per jaar die zij ieder jaar ontvangen uit een erf 
in het kerspel van Paessel; mocht dit niet gebeuren en mochten Lutgart en 
Rijckman daarvan schade ondervinden, dan zal comparant de schade 
betalen; Rijckman, als momber van zijn  moeder, belooft dat hij de pacht aan 
niemand anders zal overlaten dan aan comparant, die op zijn beurt heeft 
beloofd dat zij ieder jaar de boterrente mogen afkopen op Allerheiligen met 
ƒ25 Rijnse g.g. en de volledige pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  76 FOLIO:       42v DATUM:        26-04-1479 

 onderwerp Dagvaarding 
   
 onroerend goed Huis en werf 
  Kampen, boven de Swanepoort 
   
 comparanten Hermansz, Ude Comparant  
  Rijnvisch, Johan Momber  
  Coepsz, Johan Momber  
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 samenvatting Comparant spreekt Johan Rijnvisch en Johan Coepsz gerechtelijk aan als 

mombers over Bathe van den Lake inzake de aflossing die zij gedaan 
zouden hebben van een huis met werf waar hij zijn kalk brandt; de mombers 
hebben hem gezegd dat als hij het huis in kwestie water en winddicht wil 
houden, zij dat zullen korten op de pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  76 FOLIO:       42v DATUM:        28-04-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Willemsz, Wychman Schuldeiser  
  Tielmansz, Jan Schuldenaar  
  Jonge, Bartolt Schuldeiser  
  Orgelmakers, Alyt Schuldenares  
  Ane Schuldeiseres Wed. Jacob Geertsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wychman Willemsz ƒ49 Rijnse 

koopmansgulden en 7 kromstaarten. 
-Jan Tielmansz is schuldig aan Bartolt Jonge 9 h.p. van huishuur en 7½ 
witte stuiver; dd 05-05. 
-Alyt Orgelmakers is schuldig aan de weduwe van Jacob Geertsz ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden; dd 05-05.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

394 RAK  76 FOLIO:       42v DATUM:        06-05-1479 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomasz, Jacob Comparant ‘s-Hertogenbosch 
     
 samenvatting Comparant heeft tevergeefs geprobeerd een borg te vinden om zijn eed af te 

leggen waarin hij verklaart dat hij Geert en Claes Petersz en Geert Slewert 
op geen enkele manier zal aanspreken inzake de nagelaten goederen van 
zijn moeder Geertruyt, die verdeeld moeten worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

395 RAK  76 FOLIO:       42v DATUM:        15-05-1479 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simonsdochter, Peter (v) Schuldenares  
  Mandemakers, Grete Schuldeiseres  
  Houwinck, Godeken Schuldenares  
  Griete Schuldeiseres Wed. Jacob Petersz 
  Selle, Deric Schuldenaar  
  Krueser, Egbert Schuldeiser  
  Symonsz, Kerstken Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Grete Mandemakers 7½ h.p. 

-Godeken Houwinck is schuldig aan de weduwe van Jacob Petersz 18 h.p. te 
betalen binnen het jaar; dd 15-05. 
-Deric Selle is schuldig aan Egbert Krueser ƒ11 Rijnse gulden en 23½ 
kromstaart; dd 24-05. 
-Kerstken Symonsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ7 Arnhems; akte 
is doorgehaald; dd 24-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK  76 FOLIO:       43 DATUM:        25-05-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Johan van Schuldenaar  
  Mehagen, Steven van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven van Mehagen een bedrag 

van ƒ6 Rijnse koopmansgulden wegens verbetering van leningen die hij 
gedaan heeft in Groningen met St. Maarten j.l., waarvan comparant direct ƒ2 
Rijnse gulden zal betalen en de andere ƒ4 in Groningen in handen van de 
waard van herberg de Swaen op de Markt, n.l. ƒ1 met de markt van de 11 
maagden, ƒ1 met de markt van Pasen, ƒ1 met St. Jacob en ƒ1 met Pasen 
daarna. Dan zal Steven Johan vrijwaren van schuld en zijn de financiën 
geregeld; beide partijen maken geen aanspraken meer op elkaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  76  FOLIO:       43 DATUM:       26-05-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Wonder, Henric - sr en jr Schuldeiser Broers 
  Johansz, Tyman Schuldenaar  
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  Galliken, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan de broers Henric Wonder, de 

jonge en de oude, ƒ15 Rijnse koopmansgulden waarvan de helft betaald 
moet worden met St. Jacob en de andere helft met St. Maarten; de schuld 
is afkomstig van een rijnschip dat hij nu vaart en dat hij met alle 
toebehoren als onderpand stelt. 
-Tyman Johansz is schuldig aan Johan Galliken ƒ5 Arnhems en 1 oord 
waarvan nu ƒ1 moet worden betaald en de rest binnen drie jaar; dd 08-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

398 RAK  76 FOLIO:        43 DATUM:         08-06-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pampes, Johan Comparant Lübeck 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij vanwege Cornelijs Hagedorn in Lübeck 

ontvangen heeft van de vrouw van Johan Geertsz het geld van 3 last boter 
min ƒ3 courant, die Johan ten behoeve van Cornelijs gekocht had en 
daarop heeft hij aan de vrouw van Johan zijn machtiging gegeven om het 
geld te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

399 RAK  76 FOLIO:      43 DATUM:         14-06-1479 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bronthen, Johan Lambertsz v. Comparant  
  Petersdochter, Sannen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Sannen Petersdochter te hebben  

overgedragen de 10 h.p. die Lubbert van den Vecht schuldig is van pacht, 
waarvan 2½ h.p. landpacht en de rest achterstallige pacht, waarvan Ghijse 
Henricsz 3 h.p. zal ontvangen; met de rest mag schuldeiseres doen wat zij 
wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  76 FOLIO:       43  DATUM:        18-06-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 



159 

 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, Deric Schuldenaar  
  Woltersz, Roloff Schuldeiser Zwolle 
  Busch, Jacob Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Smit, Aernt Jansz Schuldenaar  
  Melysz, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Roloff Woltersz ƒ15 Arnhems half met St. 

Maarten te betalen en half met Pasen. 
-Jacob Busch is schuldig aan Herman van Uterwijck 5 h.p. van pacht, het 
pond van 13 witte stuivers en nog 19 witte stuivers; folio 43v, dd 21-06. 
-Aernt Jansz Smit is schuldig aan Beernt Melysz ƒ6 Rijnse gulden; folio 
43v, dd 06-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

401 RAK  76 FOLIO:       43 DATUM:        19-06-1479 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Gervliet, Sweder Jansz v. Volmachtgever  
  Smit, Johan Gevolmachtigde  
  Dort, Peter van Overledene  
     
 samenvatting Comparant, erfgenaam van zijn broer Peter van Dort, verstrekt een volmacht 

aan Johan Smit om namens de erfgenamen de helft van het geld te vorderen 
dat Heyne Wonder aan Peter van Dort schuldig was van een rijnschip. 
Verder meldt comparant dat Fije, de weduwe van Peter van Dort, hem en zijn 
zuster de nagelaten goederen die hen toekomen, heeft gegeven, waarvoor 
hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

402 RAK  76 FOLIO:        43v  DATUM:         28-06-1479     

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, tussen Andries Geertsz en Johan Kamp 
   
 comparanten Wijchersz, Rembolt Comparant Borduurwerker 
  Ottensz, Geert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Geert Ottensz gekocht heeft de 7 tins groten die 

zijn neef, broeder Henric van Bremen van het klooster van Uteringen 
jaarlijks heeft uit Geerts huis, strekkend van de Nieuwstraat tot aan Reynken 
Scroder; hij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  76 FOLIO:       43v DATUM:        06-07-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verwer, Johan Schuldenaar En echtg. Griete 
  Veenraede, Peter van Schuldeiser Erkel  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Peter van Veenraede een bedrag van ƒ400 Rijnse 

gulden van 20 witte stuiver voor de gulden, te betalen ieder jaar met de vier 
markten in Deventer ƒ15 Rijnse koopmansgulden totdat alles betaald is; 
comparant betaalt nu contant ƒ15, met St. Laurens weer ƒ15 en met St. 
Maarten ƒ15 enz.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  76 FOLIO:       43v DATUM:        09-07-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijsen, Brant van  Schuldenaar  
  Coesvelt, Johan van  Schuldeiser Priester 
  Voss, Henric Schuldenaar  
  Dericksz, Grebber Schuldeiser Edam 
  Orgelmaker, Jacob Schuldenaar  
  Mathijsz, Ghese Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Coesvelt ƒ5 Rijnse koopmansgulden 

en 7 witte stuiver. 
-Henric Voss is schuldig aan Grebber Dericksz ƒ100 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden met 1 mei en de 
andere helft met Martini; de schuld is afkomstig van een rijnschip dat door 
schuldeiser gevrijwaard zal worden; dd 20-07. 
-Jacob Orgelmaker is schuldig aan Ghese Matijsz ƒ54 Rijnse 
koopmansgulden; dd 20-07.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

405 RAK  76 FOLIO:       43v DATUM:        20-07-1479 

 onderwerp Belofte 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Rant Albertsz en Coenraet Coenraetsz 
   
 comparanten Ringhouwer, Johan Comparant  
  Guede, Johan die Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben dat Johan die Guede een vierendeel 

van de 22½ h.p. per jaar uit het huis in de Oudestraat mag aflossen binnen 
vier jaar volgens een schepenbrief en hij wil dat Albert van Chije en zijn 
vrouw Alyt, Willem Harnasmaker en zijn vrouw Lubbe en Peterken van 
Duren er borg voor staan dat de aflossing plaats vindt en de schepenbrief 
wordt ingeleverd; schuldenaar geeft daarvoor aan Johan Ringhouwer als 
onderpand zijn huis, hof en alle goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        26-07-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Seyne Schuldenaar  
  Wilemsz, Henric Schuldeiser Harderwijk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Willemsz ƒ25 Rijnse gulden van 20 

stuiver de gulden, te betalen met ƒ5 Rijnse gulden met St. Gallen, ƒ5 met 
Pasen, met St. Michael ƒ5, met Pasen daarna ƒ5 Rijnse gulden en tenslotte 
met St. Gallen de laatste termijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:      26-07-1479  

 onderwerp Donatie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reggher, Peter Comparant Broeder 

1
) 

  Derixsz, Coenraet Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Coenraet Derixsz als erfgenaam van Styne van den 

Vene aan het klooster al het geld betaald heeft, n.l. ƒ100 Rijnse gulden, dat 
Styne met haar kleindochter Alyt ter Stege aan het klooster schenkt na haar 
dood; namens het klooster bedankt comparant de erfgenamen met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) prior van het St. Bregitten klooster 
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408 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        30-07-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Riquyn Schuldenaar  
  Kemerling, Johan Schuldeiser  
  Petersz, Henric Schuldenaar  
  Velicke, Johan Schuldeiser Zutphen 
  Geertsz, Beernt Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Kemerling ƒ2½ Rijnse gulden van 20 

witte stuiver de gulden. 
-Henric Petersz is schuldig aan Johan Velicke ƒ5½ Rijnse gulden van 20 
stuiver de gulden, te betalen ƒ1 met St. Michael en de rest met Maria 
Magdalena daarna; dd 31-07. 
-Beernt Geertsz is schuldig aan Jan Kemerling 25 kromstaarten; dd 03-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        31-07-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sueraertsz, Willem Comparant  
  Kuenretorff, Herman Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Henric Kuenretorff ontvangen te hebben vanwege 

Cornelijs  5.h.p. van huishuur en ƒ5 Rijnse koopmansgulden en 1 oord voor 
de kosten die Laurens, de neef van Cornelijs, hem schuldig was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        03-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huyssen, Johan van Schuldenaar  
  Wonder, Henric Schuldeiser  
  Willemsz, Jacob Schuldenaar  
  Biscop, Albert Schuldenaar  
  Hasselholte, Willem vd  Schuldeiser  
     
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Wonder ƒ6½ Rijnse koopmansgulden te 

betalen half met 1 mei en half met St. Jacob. 
-Jacob Willemsz is schuldig aan Henric Wonder ƒ7 Rijnse koopmansgulden 



163 

 

te betalen half met 1 mei en half met St. Jacob; dd 03-08. 
-Albert Biscop is schuldig aan Willem van den Hasselholte 31 witte stuivers 
en 1 zwarte stuiver; dd 03-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        03-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldeiser  
  Visken, Wolter Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser  
  Tripmaker, Herman Schuldenaar  
  Vegte, Henric vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijsbert Tymansz ƒ178 Rijnse koopmansgulden 

aan pacht. 
-Wolter Visken is schuldig aan Peter Albertsz ƒ4 Rijnse koopmansgulden en 
4 kromstaarten; dd 06-08. 
-Herman Tripmaker is schuldig aan Henric van den Vegte ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden en 13 kromstaarten; dd 07-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  76 FOLIO:       44 DATUM:        03-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geye, Herman Comparant e. zijde  
  Henrixsz, Wessel Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Wessel zou Herman volgens een charter het volgende betalen: dd 

Driekoningen 1479 bekent Wessel schuldig te zijn aan mr Herman Geye ƒ26 
Rijnse gulden die hij zal betalen als een goed koopman in vier jaar, telkens 
met ƒ6½ Rijnse gulden per jaar. 
NB in de kantlijn: hierop betaald 1 termijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        07-08-1479 

 onderwerp Aflossing 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wybrantsz, Goyken Comparant En echtg. Griete 
  Camp, Johan Koper  
     
 samenvatting Comparant, schout van Kuinre, verklaart dat hij indertijd een rente verkocht 

heeft aan Johan Camp van 1½ vat boter per jaar volgens een Rechtersbrief 
die koper heeft; hij heeft beloofd om vóór Midwinter deze rente af te lossen 
met ƒ165 Rijnse g.g. en met alle verschenen pacht; tevens zal hij hem 
betalen de ƒ10 Rijnse g.g. die Johan hem geleend heeft. Hij stelt hiervoor als 
onderpand al zijn goederen, roerende en onroerende en bovendien zijn 
ambtsbrief en verdere documenten die Gerloff Claesz in bezit heeft; deze 
heeft verklaard de documenten niet te verkopen of te verpanden.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

414 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        09-08-1479 

 onderwerp Leverantie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurentsz, Sander Leverancier  
  Bruuning, Jan Koper Uit Hinte 
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Jan Bruuning om hem twee 

bezegelde Roermondse lakens te leveren, een grijze en een groene, met St. 
Michael; koper belooft Sander dan te geven 37½ butken, maar als hij niet 
levert moet hij wel de schade betalen. 
NB in de kantlijn: akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        16-08-1479 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoedemaker, Claes Volmachtgever Deventer 
  Byen, Geert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Byen om namens hem te 

vorderen van Herman Goertsz van St. Geertruyt ƒ2½ Rijnse 
koopmansgulden die deze hem schuldig is van ijzer. 

   
 bijzonderheden Geen 
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416 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        16-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Alfer Schuldenaar  
  Nyber, Claes Idem  
  Jager, Lodewich idem  
  Bock, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren samen en elk voor al, schuldig te zijn aan Henrick 

Bock ƒ145 Rijnse g.g. van 26 witte stuiver voor de gulden, te betalen met St. 
Levien 1480 ƒ25 Rijnse g.g. en de volgende vijf jaar steeds met St. Levien 
ƒ25 Rijnse g.g. totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

417 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        17-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Jan Dubbeltsz en Jacob van Vene 
   
 comparanten Johansz, Laurens Schuldenaar En echtg. Hille 
  Aeltsz, Henric Schuldeiser  
  Hoyer, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Henric Aeltsz en Albert Hoyer ƒ60 Rijnse 

koopmansgulden te betalen met St. Maarten; zij stellen als onderpand hun 
huis, strekkend aan de achterzijde tot aan de Korte Hofstraat, m.u.v. 4 h.p. 
jaarlijkse uitgang.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

418 RAK  76 FOLIO:       44v DATUM:        17-08-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aernst, Stijne Comparante  
  Claesz, Gerbert Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de kinderen van Aernt Gijsbertsz haar geheel en al 

betaald hebben wat haar zuster Hadewich haar schuldig was; zij bedankt 
hen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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419 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        17-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jager, Lodewick Schuldenaar Goudsmid 
  Katherine Schuldeiseres Dochter Jan Symonsz 
  Nyber, Claes Schuldenaar  
  Ringhouwer, Johan Schuldeiser  
  Morre, Beernt Schuldenaar  
  Olfartsz, Tyman Schuldeiser Hindelopen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Katherine Jan Symonsdochter ƒ19 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan hij alle weken 12 witte stuivers moet betalen 
totdat alles voldaan is.  
-Claes Nyber is schuldig aan Johan Ringhouwer ƒ33 Rijnse 
koopmansgulden te betalen over een maand; dd 17-08. 
-Beernt Morre is schuldig aan Tyman Olfartsz voor drie zestiende deel van 
een schip ƒ197 Rijnse gulden min 1 stoter; dd 19-08. (zie akte 420) 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        19-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Kerstken Schuldenaar  
  Olfartsz, Tyman Schuldeiser  
  Alartsz, Doede Schuldenaar  
  Willemsz, Gerbrant Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijse Schuldenaar  
  Vene, Tyman van den Schuldenaar  
  Hilbrantsz, Coep Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is ook schuldig voor drie zestiende scheepsdeel ƒ197 Rijnse 

gulden min 1 stoter. 
-Doede Alartsz is schuldig voor een achtste scheepsdeel ƒ131 Rijnse gulden 
en 1 oord. 
-Gerbrant Willemsz voor een achtste deel ƒ131 Rijnse gulden en 1 oord. 
-Ghijse Blanckert voor een zestiende deel ƒ65½ Rijnse gulden en 1 stoter. 
-Tymen van den Vene voor een zestiende deel ƒ65½ Rijnse gulden en 1 
stoter waarvan de helft reeds betaald. 
-Coep Hilbrantsz voor een zestiende deel ƒ65½ Rijnse gulden en 1 stoter; 
steeds 20 witte stuiver voorde gulden, waarvan de helft betaald moet 
worden met St. Maarten en de helft met Petri ad Cathedram. 

   
 bijzonderheden Geen 
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421 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        23-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan  Schuldenaar Kremer 
  Jacobsz, Johan Schuldeiser Harlingen 
  Hoyer, Geert Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldeiser  Groningen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Jacobsz ƒ65 Rijnse koopmansgulden, de 

helft te betalen met 1 mei en de andere helft een jaar daarna; indien de 
betaling uitblijft en schuldeiser daarvan schade ondervindt, is dit voor 
schuldenaar.  
-Geert Hoyer is schuldig aan Peter Vriese ƒ100 Rijnse koopmansgulden, 
waarvan met St. Jacob de helft betaald moet worden en met St. Maarten de 
andere helft; zo niet, dan moet schuldenaar de schade betalen; deze stelt 
zijn rijnschip als onderpand; akte is doorgehaald; dd 23-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        26-08-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Geert Comparant Hattem 
  Jansz, Johan Comparant idem 
  Jansz, Geert Comparant Idem 
  Alyt Erfgename Wed. Seger Segersz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Seger Segersz het geld 

ontvangen te hebben dat Seger hen gelegateerd had; zij bedanken haar met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        26-08-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Geert Schuldenaar  
  Aerntsz, Wychman Schuldeiser  
  Rensing, Wycher Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Smit, Albert Schuldenaar  
  Bussche, Geert vd Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wychman Aerntsz ƒ11 Rijnse koopmansgulden. 
-Wycher Rensing is schuldig aan Bartolt van Wilsem 14 h.p. te betalen met 
Petri ad cathedram als hij zijn loon van de stad heeft ontvangen; dd 26-08. 
-Albert Smit is schuldig aan Geert van de Bussche ƒ8 Rijnse 
koopmansgulden; folio 45v, dd 02-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

424 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        10-09-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schere, Gosen van den Comparant En echtg. Grete Hoyers 
  Hoyer Albert Vader Grete 
  Schere, Femme van den Moeder Gosen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de vader van Grete en de moeder van Gosen 

ontvangen te hebben de nagelaten goederen van Gerijt Gerijtsz, waarvoor zij 
bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  76 FOLIO:       45 DATUM:        29-08-1479 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, naast mr Gosen v. Hattem en Gosen vd Voirst 
   
 comparanten Jeger, Lodewich Comparant En echtg. Geertruyt 
  Nyber, Niclaes Koper  
     
 samenvatting Comparant, goudsmid, verklaart verkocht te hebben aan Niclaes Nyber 

gereedschap, huisraad, kisten, bedden, tresoren, stoelen, weefgetouwen, 
potten, ketels, schotels, turf, hout, kolen en alles wat verder in hun huis 
staat en in de goudkamer, eveneens alles wat daarnaast in het huis staat, 
waarin hij altijd munt. Zij zullen alleen hun lijfstoebehoren behouden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

426 RAK  76 FOLIO:       45v DATUM:        23-09-1479 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Colen, Geertruyt van Volmachtgeefster Geertsdochter 
  Bontwerker, Willem Momber  
  Colen, Herman van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman van Colen om, in der minne 

of gerechtelijk, alle goederen te vorderen die zij van haar vader Geert geërfd 
heeft en die in bezit zijn van haar moeder Wendele, de vrouw van Roloff van 
de Werve en de goederen die zij van haar moeder krijgt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  76 FOLIO:       45v DATUM:        02-10-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Tyman Schuldenaar  
  Holtsende, Aernt van Schuldeiser  
  Kemerling, Johan Schuldenaar  
  Colen, Herman van Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Prekel, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aernt van Holtsende 10 h.p. 

-Johan Kemerling is schuldig aan Herman van Colen ƒ42 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord te betalen met Midwinter; dd 04-10. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Jacob Prekel 6 mud haver en 2 zakken; dd 
13-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  76 FOLIO:       45v DATUM:        11-10-1479 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Henrick Comparant e. zijde Enkhuizen 
  Wesselsz, Wijnken Comparant a. zijde Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij met Wijnken Wessels naar Riga is geweest en 

dat er problemen zijn geweest over de verdeling van de goederen; alles is 
nu in der minne geregeld door bemiddeling van Ghijse Blanckert, Wolter 
Kerstkensz en Johan Segersz. 

   
 bijzonderheden Geen 
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429 RAK  76 FOLIO:       45v DATUM:        11-10-1479 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Geert Comparant En zoon Zele  - Wiers 
     
 samenvatting Comparant en zijn zoon Zele hebben onder ede gevrijwaard het timmertouw 

dat in het huis aanwezig was waar Mette Berntsz, alias Korte Mettken, in 
placht te wonen en dat door Geert Lose gepand is vanwege de schuld die zij 
nog aan hem had. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

430 RAK  76  FOLIO:       45v DATUM:       15-10-1479 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koch, Goedert Comparant Zwager Maes Scaep 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Claes Sulman, Aelt en 

Beernt Henrixsz ƒ60 Rijnse gulden die zij schuldig zijn aan Maes volgens 
hun geschreven schuldbekentenis; hij bedankt hen met belofte van 
vrijwaring en de schuldbekentenis wordt vernietigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  76 FOLIO:        45v DATUM:         15-10-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerberts, Alyt Schuldenares  
  Endoven, Ruerick van Schuldeiser  
  Mensensz, Bartolt Schuldenaar  
  Ottensz, Geert Schuldeiser  
  Gerijtsz, Evert Schuldenaar  
  Tyardsen, Haring Schuldeiser Hage - Friesland 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Ruerick van Endoven 9 h.p. 

-Bartolt Mensensz is schuldig aan Geert Ottensz ƒ16 Rijnse 
koopmansgulden te betalen half met Pasen, half met Midwinter daarna; de 
eerste betaling is borg voor de tweede; dd 23-10. 
-Evert Gerijtsz is schuldig aan Harm Tyardsen ƒ22 Rijnse koopmansgulden 
waarvan de helft met St. Jan en de andere helft met St. Maarten betaald 
moet worden; dd 25-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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432 RAK  76 FOLIO:      46 DATUM:         26-10-1479 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Het Hoilke 
   
 comparanten Johansz, Lambert  Comparant Op ‘t veen 
  Jacobsz, Lambert Comparant  
  Jacobsz, Aernt Comparant  
  Brugman, Gerbrant Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gerbrant Brugman officieel beloofd heeft t.b.v.  

Kersken Beck voor de stad borg te staan voor de betaling van de pacht van 
het 1

e
 slag op het Hoilke gedurende tien jaar m.i.v. Petri ad Cathedram a.s.; 

comparanten beloven nu, elk voor allen, hem schadeloos te stellen. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

433 RAK  76 FOLIO:         46  DATUM:         26-10-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Het Hoilke 
   
 comparanten Beck, Kersken Schuldenaar En echtg. Stijne 
  Johansz, Lambert Schuldeiser Op ‘t veen 
  Jacobsz, Lambert Idem  
  Jacobsz, Aernt Idem  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Lambert Johansz en Lambert 

en Aernt Jacobsz 8 h.p. per jaar gedurende tien jaar, te betalen vanaf St. 
Maarten 1480 aan de stad als betaling van de pacht van het 1

e
 slag van het 

Hoilke. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  76 FOLIO:       46 DATUM:        30-10- 1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Jacob Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
  Hermansz, Henric Schuldenaar Kleermaker 
  Johansz, Albert Schuldeiser Kronenburg 
  Geertsz, Johan Schuldenaar  
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  Hugensz, Albert  Schuldeiser Texel 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Geertsz ƒ27 Rijnse gulden van 20 witte 

stuiver voor de gulden, te betalen de helft met St. Jacob en de andere helft 
een jaar daarna. 
-Henric Hermansz is schuldig aan Albert Johansz ƒ16 Rijnse gulden van 2 
aam wijn en 16 kwart wijn, waarvan reeds betaald ƒ2 Rijnse gulden; dd 04-
11.   
-Johan Geertsz is schuldig aan Albert Hugensz ƒ92 Rijnse gulden warvan hij 
de helft moet betalen met St. Michael en de andere helft een jaar daarna; dd 
09-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  76 FOLIO:        46 DATUM:          09-11-1479  

 onderwerp Transport onroerend goed 
   
 onroerend goed Erf Damland 
  Asschet 
   
 comparanten Vulling, Geert Comparant En echtg. Bette 
  Berghe, Henric vd Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij aan Henric van den Berghe hebben 

overgedragen het erf Damland en dat zij de koopsom ontvangen hebben, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

436 RAK  76 FOLIO:       46 DATUM:     09-11-1479     

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Kuenretorff, Henric Intermediair  
  Scoemaker, Albert Comparant e. zijde  
  Tycholten, Ludeken Comparante a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de stad verzocht, interveniëren in het conflict tussen 

Albert Scoemaker en Ludeken Tycholten vanwege hun kinderen, omdat 
Wolter,  de zoon van Ludeken, Geert Hilbertsz de ogen heeft uitgeslagen 
met een steen; er wordt beslist dat Ludeken aan Geert ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden zal geven als smartengeld, waarvan zij met St. Maarten ƒ2 
zal betalen en verder alle St. Maartensdagen ƒ2 totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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437 RAK  76 FOLIO:       46 DATUM:        09-11-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Piper, Wolter die Schuldenaar   
  Piper, Johan Jacobsz Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van  Schuldeiser  
  Geertsz, Johan  Schuldenaar Rijnschipper 
  Jansz, Derick Schuldeiser Haarlem 
  Henrixsz, Kerstken Schuldenaar Bakker 
  Scheisberch, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bartolt van Wilsem ƒ10 Rijnse 

koopmansgulden en beloven dit te betalen van hun loon dat zij van de stad 
ontvangen. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Derick Jansz ƒ24 Rijnse koopmansgulden 
van een rijnschip, half te betalen met St. Jan en half per 1 mei daarna; dd 29-
11. 
-Kerstken Henrixsz is schuldig aan Henric Scheisberch ƒ25 Rijnse 
koopmansgulden; folio 46v, dd 07-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  76 FOLIO:       46v DATUM:        10-12-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf  
  Kampen, Vloeddijk, naast Willem Mute  
  Kampen, een mate bij de Uterweg, tussen Rant Albertsz en Alpher Petersz 
   
 comparanten Tymansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Willemsz, Wychman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Wychman Willemsz 200 mud haver en 32 mud te 

leveren tussen nu en Maria Lichtmis; mocht hij niet leveren dan moet hij het 
geld betalen als Wychman de rest verkocht heeft. Hij stelt hiervoor als 
onderpand een huis en een mate, m.u.v. de jaarlijkse uitgang, dat heeft de 
broer van Tyman, mede-eigenaar, beslist. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

439 RAK  76 FOLIO:       46v DATUM:        10-12-1479 

 onderwerp Schuldbetaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Claes Comparant  
  Jansz, Gerbrant Comparant  
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  Jansz, Claes Comparant  
  Dubbeltsz, Jacob Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jan Haninger, verklaren dat Jacob 

Dubbeltsz, mede-erfgenaam, aan het St. Kathrinen Gasthuis betaald heeft 
ƒ30 Rijnse koopmansgulden van de ƒ40 die Jan het gasthuis schuldig was;  
daarom zal Jacob de nagelaten goederen in bezit houden zolang het geld 
niet aan hem is terugbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

440 RAK  76 FOLIO:       46v DATUM:        14-12-1479 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Henric Schuldenaar Kleermaker 
  Claesz, Johan Schuldeiser Zwolle 
  Vesen, Evert van Schuldenaar  
  Petersz, Alpher Schuldeiser  
  Valke, Johan Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Claesz ƒ9 Rijnse koopmansgulden. 

-Evert van Vesen is schuldig aan Alpher Petersz ƒ515½ h.p. min 1½ 
kromstaart en nog ƒ65 Rijnse gulden van 20 stuivers; hiermee zijn alle 
schulden genoemd en bekend; dd 14-12. 
-Johan Valke is schuldig aan Beernt Morre ƒ12 Rijnse gulden die deze aan 
Johan Mandemakers gegeven heeft en die Beernt weer ontvangen zal van 
de gelden die nu nog in Frankrijk staan en Johan Valke toekomen; dd 14-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  76 FOLIO:       46v DATUM:        14-12-1479 

 onderwerp Opdracht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harnasmaker, Tielman Comparant  
  Luytkensz, Johan Opdrachtgever Oldemarkt 
  Jacobsz, Rijckman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Johan Luytkensz een pantser ontvangen te hebben 

om schoon te maken, dat hij belooft weer te leveren vóór Midwinter; zo niet, 
dan zal hij het betalen als de Raad dat beslist. Opdrachtgever geeft daarom 
een volmacht aan Rijckman Jacobsz om het pantser te ontvangen of 
gerechtelijk op te treden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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442 RAK  76 FOLIO:       46v DATUM:        31-12-1479 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dobbeler, Henric Schuldenaar  
  Albertsz, Meynart Schuldeiser Texel 
  Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Kemerling, Johan Schuldeiser  
  Wagenman, Maurijs de Schuldenaar  
  Clouwe, Heyne Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Meynart Albertsz ƒ10 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Jan. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Johan Kemerling ƒ5 Arnhems en 3 stuivers; 
dd 31-12. 
-Maurijs de Wagenman is schuldig aan Heyne Clouwe ƒ18 postulaats gulden 
van 15 stuiver voor de gulden en ƒ13 Arnhems; te betalen met Pinksteren ƒ9 
postulaats gulden, met St. Jan ƒ13 Arnhems en met St. Jacob de laatste ƒ9 
postulaats gulden; 04-01-1480. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  76 FOLIO:       47 DATUM:        19-01-1480 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Ricolt Potgieter en Bartolt van Wilsem 
   
 comparanten Burgh, Johan ter Comparant e. zijde  
  Lambertsz, Tymen Comparant a. zijde  
  Vrerixsz, Geert Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij door hun wederzijdse vertrouwenspersonen, 

priester Boldeman Johansz, Aernt van Holtsende, Tyman Kruse en Tyman 
Grote, de goederen verdeeld hebben die comparanten a. zijde zijn 
toegekomen van Katherine Meyers, echtgenote van comparant ene zijde en 
tante van de andere comparanten: n.l. Johan zal behouden alle goederen die 
hij met zijn vrouw samen bezat, roerende en onroerende, maar hij zal 
betalen aan comparanten a. zijde elk 100 h.p., met Pinksteren ⅓ deel, een 
deel met Pasen 1481 en het laatste deel met Pasen 1482. Als blijkt dat er in 
Utrecht meer onroerende goed is dan de 2 huizen, dan zal comparant de 
erfgenamen nog 100 h.p. betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis.  
De regeling wordt door beide partijen geaccepteerd. 
NB in de kantlijn:  betaald de eerste termijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

444 RAK  76 FOLIO:       47 DATUM:        22-01-1480 

 onderwerp Vestiging van een rente 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe, tussen Jan Petersz en Claes Schulte 
   
 comparanten Druytsz, Wolter Comparant Oosterwolde en echtg. 
  Jacobsz, Jacob Koper En echtg. Stijne Hoyer 
     
 samenvatting Comparant en echtg. Gese verklaren verkocht te hebben aan Jacob Jansz 

en echtgenote een jaarlijkse rente van 1 oord h.p. per jaar die zij hebben uit 
het huis in Brunnepe, strekkend tot aan de oude gracht; zij bedanken voor 
de betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  76 FOLIO:       47 DATUM:        22-01-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Wessel Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijse Schuldeiser  
  Tripmaker, Herman Schuldenaar  
  Swarte, Johan Schuldeiser  
  Scouwing, Johan Schuldenaar  
  Lambertsz, Mette Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijse Blanckert ƒ6 Rijnse koopmansgulden ten 

behoeve van Albert Gerijtsz, te betalen half bij terugkomst van zijn  reis, half 
met Maria Lichtmis over een jaar. 
-Herman Tripmaker is schuldig aan Johan Swarte ƒ15 Arnhems, te betalen 
met St. Jan, met St. Michael en een deel met Midwinter; hij is hem ook nog 
schuldig ƒ15½ van 20 stuivers; dd 01-02. 
-Johan Scouwing is schuldig aan Mette Lambertsz ƒ4 Arnhems, 1 oord en 1 
kromstaart, de helft te betalen zondag over veertien dagen en de andere 
helft met Midvasten; dd 01-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  76 FOLIO:       47v DATUM:        04-02-1480 

 onderwerp Legaten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Burch, Johan ter Comparant Wdn. Katherine Meyers 
  Meyer, Herman Zwager En echtg. Johanna 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn overleden vrouw haar broer Herman Meyer in 

haar testament 100 h.p. gegeven heeft om een lijfrente van te kopen of 
anders een rente van 10 à 12 h.p. per jaar; hij belooft Herman te betalen in 
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vier termijnen: met Pasen 25 h.p., waarvan reeds 12 betaald, met Pasen 
1481, 1482 en 1483. Herman en echtgenote melden dat Johan hen de 
nagelaten goederen van Katherine heeft overgedragen, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring. Johan stelt als onderpand voor de 100 
h.p. zijn huis, dat ook onderpand is voor Tyman Lambertsz en Gert Vrerixsz. 
NB in de kantlijn: betalingen van drie termijnen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

447 RAK  76 FOLIO:       47v DATUM:        07-02-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Henric Schuldenaar  
  Jansz, Duerbar Schuldeiser  
  Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Pouwels, Beerthe Schuldeiseres  
  Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Potters, Grete Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Duerbar Jansz ƒ6 Rijnse koopmansgulden min 1 

oord van een pijl, te betalen met Pasen. 
-Johan Albertsz is schuldig aan Beerthe Pouwels ƒ36 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord, te betalen in drie termijnen: met 1 mei, met St. 
Levien en met St. Maarten; dd 07-02. 
-Johan Hermansz is schuldig aan Grete Potters ƒ23 Rijnse koopmansgulden 
min 1 oord te betalen met St. Michael en verder nog ƒ23 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord, te betalen met Pasen over een jaar; akte is 
doorgehaald; dd 07-02. NB in de kantlijn: 1

e
 termijn betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  76 FOLIO:       47v DATUM:        29-02-1480 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Femme Comparante  
  Vene, mr Tiedeman vd Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij de goederen van haar man binnen de stads  

vrijheid en elders vrijstelt van borgstelling voor de 50 h.p. lijfrente uit die 
goederen zoals vermeld in de huwelijkse voorwaarden, behalve de 
landerijen in Zalk waarop hij de lijfrente gevestigd heeft; dit wordt bevestigd 
door de mombers van Femme: Henric van Onden en Herman van Uterwijck. 

   
 bijzonderheden Geen 
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449 RAK  76 FOLIO:       47v DATUM:        29-02-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Erf Schuyrsacks Land 
  Blankenham, naast het land van mr Gosen van Hatthem 
   
 comparanten Ommeloep, Henric Comparant En echtg. Mette 
  Buyskens, Lubbe Koopster (schoon)moeder 
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun (schoon)moeder het 

derde deel van een kwart van een erf in Blankenham, nu bewoond door 
Thomas Johansz en beloven dit aan haar over te dragen als comparant 
terugkomt van zijn reis naar Hamburg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  76 FOLIO:       47v DATUM:        01-03-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Frederick Schuldenaar  
  Spiring, Jacob Schuldeiser  
  Rensing, Wicher Schuldenaar  
  Wilde, Johan die Schuldeiser  
  Woltsz, Beernt Wolt Schuldenaar  
  Igersz, Seyne Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Spiring ƒ40 Rijnse koopmansgulden te 

betalen de helft met St. Jan en de andere helft met St. Maarten, met een 
marge van veertien dagen.  
-Wicher Rensing is schuldig aan Johan die Wilde 20 h.p. die hij hem zal 
betalen met St. Jacob als hij zijn loon van de stad ontvangen heeft; folio 48, 
dd 03-03. 
-Beernt Wolt Woltsz is schuldig aan Seyne Igersz ƒ3 Rijnse 
koopmansgulden min 5 kromstaarten; folio 48, dd 03-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

451 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        03-03-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosensz, Geert Schuldenaar  
  Hattem, mr Gosen van Schuldeiser  
  Orgelmaker, Alyt Schuldenares  



179 

 

  Berge, Henric vd Schuldeiser  
  Boem, Egbert Schuldenaar  
  Franckensz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Gosen van Hattem ƒ12 Arnhems van pacht. 

-Alyt Orgelmaker is schuldig aan Henric van den Berge ƒ17 Rijnse 
koopmansgulden en 1 stoter; dd 03-03. 
-Egbert Boem is schuldig aan Johan Franckensz ƒ3½ postulaats gulden te 
betalen met St. Jan; dd 06-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        06-03-1480 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf de Gouden Leeuw 
  Kampen, bij de Clocke, tussen Jacob vd Vene en Roloff Ottensz 
   
 comparanten Onden, Henric van Comparant  
  Uterwijck, Herman van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Herman van Uterwijck hem afgelost heeft 16 h.p. 

van de 46 h.p. gevestigd op het huis de Gouden Leeuw, strekkend tot aan de 
Hofstraat , m.u.v. de jaarlijkse uitgang van 30 h.p. per jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        06-03-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Jacob Schuldenaar  
  Oirt, Johan opt Schuldeiser Doesburg 
  Tielmans, Alyt Schuldenares  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser Schipper 
  Hanynger, Gerbrant Schuldenaar  
  Suren, Geert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan opt Oirt van Doesburg ƒ13 courante 

Rijnse gulden, waarvan met St. Jacob ƒ6 betaald moet worden, met St. 
Maarten ƒ4 en met Midvasten ƒ3 Rijnse gulden.  
-Alyt Tielmans is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ2 Rijnse koopmansgulden; 
dd 17-03. 
-Gerbrant Hanynger is schuldig aan Geert van Suren ƒ17 Rijnse 
koopmansgulden te betalen op St. Maarten gedurende vier jaar, steeds het 
vierde deel; akte is doorgehaald; dd 17-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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454 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        13-03-1480 
 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Johan Comparant e.zijde  
  Johansz, Bartolt Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij beloofd heeft de schikking te accepteren die  

Rotger Schere en Johan Willemsz namens hem en Gerlof Claesz en Derick 
Johansz namens Bartolt Johansz gemaakt hebben inzake de doodslag van 
Bartolt op de vader van comparant, Johan Pruesters. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        13-03-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Hofstede 
  Grafhorst, naast Henric van Tongeren 
   
 comparanten Uterwijc, Peter van Comparant  
  Geye, Herman Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Herman Geye een hofstede, 

ongeveer 2 roeden breed, strekkend van de straat tot aan de dijk die hij 
moet onderhouden of laten onderhouden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

456 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        13-03-1480 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermansz, Henric Comparant  
  Everards, Hermanna Begunstigde Tante v. echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan de tante van zijn vrouw, de huwelijksbrief 

die hij zal ontvangen van de bruidsschat beloofd aan zijn vrouw, gelegen op 
het land van Vollenhove als onderpand stelt en in haar handen laat zolang 
hij haar niet gevrijwaard heeft van de aflossing die zij voor hem aan Herman 
Kruse gedaan heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
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457 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        13-03-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johans, Mechtelt Comparante Van der Goude 
  Grote, Herman (v) Moeder  
  Pot, Willem Schoonzoon Wdn. Alyt Willemsz 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij van haar schoonzoon Willem Pot de nagelaten 

goederen van haar dochter heeft ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        17-03-1480 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloetman, Geert Comparant  
  Sloetman, Egbert Idem  
  Sloetman, Alyt Comparante  
  Beerntsz, Aelt Comparant Echtg. Gese Sloetman 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Lubbert Quantert aan hun overleden zuster 

Niese Sloetman, zijn vrouw, betaald heeft voor haar testament ƒ50 Rijnse 
gulden min 1 oord, m.u.v. de begrafenis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

459 RAK  76 FOLIO:       48 DATUM:        17-03-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dibbeltsz, Jacob Schuldenaar  
  Hanyngs, Claes Schuldeiser  
  Claesz, Claes Schuldeiser  
  Jansz, Peter Schuldeiser  
  Rotgersz, Maes Schuldenaar Olieslager 
  Willemsz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Hanyngs ƒ18 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Jan aan zijn voogden Claes Gosensz en Roloff Ottensz. 
-Claes Claesz heeft van Jacob Dibbeltsz het geld van zijn paard ontvangen; 
hetzelfde geldt voor Peter Jansz; dd 17-03. 
-Maes Rotgersz is schuldig aan Jacob Willemsz 4 potten goede zwarte turf, 
waarvan hij 2 potten zal betalen in de zomer en 2 potten een jaar daarna, 
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daarom zal hij Jacob in de laatste termijn 10 witte stuivers geven; folio 48v, 
dd 20-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  76 FOLIO:       48v DATUM:        20-03-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gapert, Henric Schuldenaar  
  Spoelman, Johan Schuldeiser  
  Tymansz, Willem Schuldenaar opt Veen 
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
  Gerijtsz, Bene Willem Schuldenaar opt Veen 
  Uterwijc, Herman van - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Spoelman 24 h.p., ƒ10 Rijnse 

koopmansgulden en 4 witte stuivers. 
-Willem Tymansz is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ1 Arnhems; dd 20-
03. 
-Bene Willem Gerijtsz is schuldig aan Herman van Uterwijc de Oude ƒ7 
postulaats gulden en 1 oord, de gulden van 14 stuiver, te betalen de helft 
met St. Jacob en de andere helft met St. Michael; dd 10-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  76 FOLIO:       48v DATUM:      20-03-1480   

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johan, Rijke Volmachtgever  
  Goltsmit, Kerstken Gevolmachtigde  
  Wijsse, Tyman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Kerstken Goltsmit en Tyman Wijsse 

om de scheepsdelen van Beent Morre, een vierendeel en een 16
e
 deel en van 

Geert Johansz, een vierendeel, te koop te zetten en daarmee te doen zoals 
hij wil.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

462 RAK  76 FOLIO:       48v DATUM:        20-03-1480 

 onderwerp Aflossing 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, tussen Henric Aeltsz en Kathrijne Brugge 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Comparant En echtg. Vrede 
  Steenwijc, Peter van Schuldenaar En echtg. Heyle 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Peter van Steenwijc hem afgelost heeft de jaarlijkse 

3½ h.p. en 3 butken min 1 plak gevestigd op een huis en erf, zodat zij geen 
enkele tins of aanspraak meer hebben. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

463 RAK  76  FOLIO:       48v DATUM:       13-04-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gueden, Johan Geertsz  Schuldenaar  
  Blanckert, Ghijse Schuldeiser  
  Tripmakersz, Johan Geert Schuldenaar  
  Petersz, Bauke Schuldeiser  
  Coepsz, Jacob Schuldenaar  
  Tymansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijse Blanckert ƒ77 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord; akte is doorgehaald. 
-De zoon van Geert Tripmaker is schuldig aan Bauke Petersz ƒ23 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan hij ƒ4 had moeten betalen met afgelopen St. 
Maarten en de rest zal hij betalen met St. Maarten a.s.; folio 49, dd 23-04. 
-Jacob Coepsz en Gijsbert Tymansz zijn schuldig aan Herman van Uterwijc 
ƒ12 Rijnse gulden en 10 stuivers te betalen met Maria Lichtmis; Geert 
Rehagen belooft hen daarvoor schadeloos te stellen; folio 49, dd 07-05. 

   
 bijzonderheden Geen 

   

 

 

464 RAK  76 FOLIO:        48v DATUM:         14-04-1480 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uterwijc, mr Henric van Intermediair  
  Schere, Rotger Intermediair  
  Breda, mr Peter van Comparant e. zijde  
  Tryer, Johan van  Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben, van Raadswege daartoe verzocht, het conflict 

opgelost tussen mr Peter van Breda en Johan van Tryer over de levering 
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van boeken, n.l. dat Johan weer zal leveren aan mr Peter boeken voor een 
waarde van ƒ49 Rijnse gulden en verder nog meer boeken voor de ƒ46 
Rijnse gulden die Johan hem nog schuldig is; de slechte boeken worden 
opnieuw gedrukt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

465 RAK  76 FOLIO:      48v DATUM:         14-04-1480 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Vergadering Korte Hofstraat 
   
 comparanten Mette Comparante Andries Valsdochter 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat als zij niet langer woont in de Vergadering van de 

Korte Hofstraat, de armen van de Vergadering haar bed mogen houden en 
daarbij ƒ12 Arnhems voor haar ziele heil.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK  76 FOLIO:       48v   DATUM:        14-04-1480 

 onderwerp Stage 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Comparant  
  Johansz, Johan Comparant  
  Bussche, Jacob Leermeester  
  Johansz, Alart Leerjongen  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij Jacob Bussche opgedragen hebben Alart 

Johansz zes jaar lang als metselaar te laten werken zoals een leerjongen 
behoort te doen bij zijn meester en mocht hij eerder vertrekken dan 
beloven comparanten een bedrag van ƒ20 Rijnse koopmansgulden te 
betalen, waarvoor zij als onderpand stellen al hun goederen. Jacob zal de 
jonge Alart behandelen als zijn eigen kinderen, hem jaarlijks een nieuwe 
kovele en twee paar schoenen geven en verder ƒ6 Rijnse koopmansgulden, 
hij zal hem leren metselen en steenhouwen zoals een goed meester 
behoort te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

467 RAK  76 FOLIO:       48v DATUM:        26-04-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Loenen, Johannes v. Gevolmachtigde Broeder vd Reguliers orde 
  Petersz, Geert Weduwnaar Femme v. Loenen 
     
 samenvatting Comparant, gevolmachtigde van de prior van het Reguliers klooster van 

Nazareth, verklaart ontvangen te hebben van Geert Petersz de goederen die 
zijn moeder, Femme van Loenen, het klooster heeft nagelaten, waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

468 RAK  76 FOLIO:       49  DATUM:         23-04-1480 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Morre, Beernt Volmachtgever  
  Femme Gevolmachtigde Echtgenote 
  Wachter, Jacob de Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en aan Jacob de 

Wachter om namens hem, in der minne of gerechtelijk, alle renten, pacht en 
uitstaande schulden te vorderen binnen en buiten Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        23-04-1480 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jorian, Johan Comparant Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn zoons Gerloff en Johan beloofd heeft als 

erfdeel van hun overleden moeder, zijn eerste vrouw, 30 h.p. per jaar. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

470 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        07-05-1480 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gerbrantsz, Johan Volmachtgever  
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  Vene, Alyt vd Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden binnen en buiten Kampen te innen en 
daarna zijn eigen schulden te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

471 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        15-05-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Magnus Comparant En zuster Amsken 
  Johansz, Johan Comparant En zuster Tette  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Bartolt Johansz de eerste 

termijn van ƒ70 postulaats gulden die hen beloofd is als vergoeding voor de 
doodslag van hun vader; deze termijn is borg voor de andere termijnen. 
NB in de kantlijn: nog betaald de tweede termijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        16-05-1480 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claes, Bette Volmachtgeefster Wilsem 
  Petersz, Willem  Momber Neef 
  Lambertsz, Tyman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Tyman Lambertsz om namens haar 

de goederen te ontvangen die zij geërfd heeft van haar broer Cele Loyer en 
die haar schoonzuster Else nu in lijftocht heeft en die comparante krijgt na 
Else’s dood. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:       16-05-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Waters, Gebbe Schuldenares  
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  Hurden, Berthe van Schuldeiseres  
  Mulre, Henric die Schuldenaar Horstweg 
  Uterwijc, Herman van  Schuldeiser  
  Biscop, Albert Schuldenaar  
  Suter, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Berthe van Hurden ƒ27 Rijnse gulden waarvan 

ƒ3 betaald moet worden met St. Jacob en daarna ieder jaar met St. Jan ƒ6 
Rijnse gulden totdat alles betaald is. 
-Henric die M ulre is schuldig aan Herman van Uterwijc 27 witte stuivers; dd 
16-05.  
-Albert Biscop is schuldig aan Albert Suter ƒ14 Rijnse gulden min 1 stoter, 
waarvoor hij  als onderpand stelt zijn aambeeld dat in zijn huis staat; 
betaling met St. Jan aan Wychman Verwers; dd 16-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

474 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        16-05-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottensz, Roloff Comparant  
  Budding, Beernt Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Beernt Budding ontvangen te hebben de ƒ10 

Rijnse g.g. die Herman Richter hem schuldig was en waarvan het bewijs 
verloren is gegaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        31-05-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buser, Egbert die Schuldenaar Landmeter 
  Egbertsz, Johan Schuldeiser  
  Albertsz, Willem Schuldenaar Wagenman Bovenpoorte 
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Egbertsz ƒ6 Rijnse gulden die hij zal 

betalen van zijn loon van de stad Kampen en de stad Zwolle op St. Michael 
en op 1 mei. 
-Willem Albertsz is schuldig aan Herman van Uterwijc ƒ7 postulaatsgulden 
te betalen met Midvasten; folio 49v, dd 16-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
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476 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        02-06-1480 

 onderwerp Transport van vee 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wennemersz, Johan  Comparant  
  Sluse, Rotger opte Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Rotger opte Sluse diverse 

koeien: 1 witte, 1 witgestreepte, 1 roodblaar, 1 zwartbonte, 1 roodgevlekte, 1 
roodbonte en 1 zwarte koe, 4 eenjarigen, 2 roodblaar, 1 zwarte en 1 
zwartgerugde voor een bedrag dat hij reeds ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  76 FOLIO:       49 DATUM:        06-06-1480 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grelle, Johan Comparant Smid 
  Hamer, mr Simon Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Symon Hamer aan de stad belooft heeft voor 

Beernt van Deveren 25 h.p. van huur te betalen in drie termijnen en dat deze 
belooft heeft zijn borg schadeloos te stellen, waarvoor comparant als 
onderpand stelt zijn aambeeld, blaasbalg en ander gereedschap in zijn 
smidse en al zijn huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        13-06-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Houwing, Johan Comparant  
  Manen, Peter met den Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben ƒ12 Rijnse g.g. en ƒ2 peertkens 

gulden afkomstig van de bastaarddochter Katherine van wijlen Peter met 
den Manen die hij in beheer houdt totdat zij in het klooster gaat of gaat 
trouwen; intussen zal hij haar jaarlijks 2 h.p. geven voor haar kost. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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479 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        16-06-1480 

 onderwerp Uitlening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Rotger van Comparant  
  Simonsz, Johan Uitlener En echtg. Mette 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan Simonsz en echtgenote hem een bed 

geleend hebben van 3 el breed voor een onbepaalde tijd, maar als zij het niet 
terugvragen dan wordt het bed eigendom van comparant. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        19-06-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, Derijck Schuldenaar  
  Cruese, Egbert Schuldeiser  
  Hoeve, Johan ter Schuldenaar Oene 
  Mesmaker, Henric Schuldeiser  
  Maersen, Roloff van Schuldenaar  
  Coelen, Johannes van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Egbert Cruese ƒ3 Rijnse koopmans gulden en 4 

witte stuivers. 
-Johan ter Hoeve is schuldig aan Henric Mesmaker ƒ4 Rijnse gulden, 1 oord,   
1 stoter en nog 6 schepel rogge en 4 schepel boekweit; akte is doorgehaald; 
dd 19-06. 
-Roloff van Maersen is schuldig aan Johannes van Coelen 32 witte stuiver te 
betalen aan Henrick Pael vóór kerstmis; dd 27-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        19-06-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, mr Aelt Comparant  
  Glasemaker, Geert Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Geert Glasemaker ontvangen te hebben de 

nagelaten goederen van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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482 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        15-07-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Beernt Schuldenaar  
  Begge, Gert Schuldeiser  
  Hille Schuldenares Echtg. Geert Roloff 
  Ulrixsz, Henrick Schuldeiser  
  Woltersz, Aernt Schuldenaar  
  Collen, Herman van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gert Begge ƒ6 Arnhems te betalen met St. 

Jacob. 
-De vrouw van Geert Roloff is schuldig aan Henrick Ulrixsz ƒ50 Rijnse 
gulden van een zak wol die zij van hem gekocht heeft; dd 15-07. 
-Aernt Wiltersz is schuldig aan Herman van Collen ƒ20 Rijnse gulden te 
betalen met St. Maarten; dd 15-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        15-07-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Droechscheer, Rotger Schuldenaar  
  Duren, Nanning van  Schuldeiser  
  Aessele Schuldenares Wed. Jan van Swoll 
  Albersz, Peter Schuldeiser  
  Gerijtsz, Henrick Schuldenaar  
  Goch, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Nanning van Duren ƒ7 Rijnse gulden.  

-De weduwe van Jan van Swoll is schuldig aan Peter Albersz 4 h.p. te 
betalen 1 h.p. met Midwinter en de rest met Vastenavond; folio 50, dd 07-08. 
-Henrick Gerijtsz is schuldig aan Jacob van Goch ƒ12 Rijnse gulden; folio 
50, dd 17-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  76 FOLIO:       49v DATUM:        00-07-1480 

 onderwerp Levering 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kemerling, Johan Comparant  
  Parochiekerk  Koper Te Hoorn 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan de parochiekerk te Hoorn  61 duizend 

middelstenen te leveren waarvan ongeveer 10 duizend binnen 10 dagen in 
Hoorn en de rest vóór OLV-dag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        16-08-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerberts, Femme Comparante  
  Morre, Beernt Begunstigde Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij aan haar zoon Beernt Morre heeft 

overgedragen alle pachten, renten en schulden die zij in en buiten Kampen 
heeft, waaronder de pachten e.d. die zij levenslang ontvangt en de renten 
e.d. die zij beurt na verloop van tijd, daarvoor zal hij haar schulden betalen 
en haar levensonderhoud zolang zij leeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

486 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        17-08-1480 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lake, Evert van der Comparant  
  Rijnvisch, Vrerick Idem  
  Kale, Sweder Idem  
  Alyt Begunstigde Wed. Peter v. Kessel 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beloofd hebben aan Alyt, weduwe van Peter 

van Kessel met de twee dochters die zij van hem heeft, een bepaald 
geldbedrag en goederen uit de nalatenschap te ontvangen en haar schulden 
te betalen; Alyt en haar zoon Thomas Greve hebben daarom beloofd 
comparanten vrij en schadeloos te houden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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487 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        20-08-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, Derick Schuldenaar  
  Hove, Lambert vd Schuldeiser  
  Niese Schuldeiseres Echtg. Niel Korvenmaker 
  Bussche, Jacob  Schuldenares De vrouw van ... 
  Goltsmit, Lodewich Schuldenaar  
  Voirne, Merten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert van der Hove ƒ11 Rijnse 

koopmansgulden en 1 oord. 
-De vrouw van Niel Korvenmaker heeft van de vrouw van Jacob Bussche 6 
h.p. ontvangen van een verkocht huis; dd 25-08. 
-Lodewich Goltsmit is schuldig aan Merten Voirne ƒ14 courante Rijnse 
gulden; dd 05-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

488 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        25-08-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Fye Brunen en Egbert Schoye 
   
 comparanten Aerntsz, Jacob Comparant Schoonzoon Severine Henrix 
  Heynesz, Claes  Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben 4 h.p., die de vader van 

Severine Henrix aan wijlen Hille Stevensz gegeven had uit een rente van 6 
pond gevestigd op een huis in de Oudestraat volgens een document dat 
verloren is gegaan en nu geen waarde meer heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

489 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        13-09-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Jorian, Johan Comparant  
  Hoyer, Albert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albert Hoyer het rijnschip met 

alle toebehoren dat door Kleyne Geryt altijd gevaren werd, vrij te leveren 
van alle aanspraken voor een bedrag van ƒ33 courante Rijnse gulden, die 
comparant heeft ontvangen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  76 FOLIO:       50 DATUM:        15-09-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, St. Geertruydensteeg, op de Burgwal en de Nieuwstraat 
   
 comparanten Laurensz, Johan Schuldenaar Priester 
  Sandersz, Geert Schuldeiser  
  Laurensz, Henric Schuldenaar Priester 
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Sandersz ƒ14 Rijnse 

koopmansgulden die Johan Kock aan Geert zal betalen voor al comparants 
schulden, op voorwaarde dat hij eerst de boete betaalt en daarna 
schuldeiser. 
-De gebroeders Johan en Henric Laurensz zijn schuldig aan Lubbert Melysz 
ƒ7½ Rijnse koopmansgulden te betalen met Pasen en stellen daarvoor als 
onderpand hun huis en erf, waarmee alle schuldbekentenissen zijn 
verzameld; folio 50v, dd 16-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

491 RAK  76 FOLIO:       50v DATUM:        18-09-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Henrick  Schuldenaar  
  Boem, Heyne ten Schuldenaar  
  Jansz, Derick Schuldeiser Hoorn 
  Henricksz, Herman Schuldenaar  
  Blanckert, Tyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan Derick Jansz ƒ50 courante Rijnse gulden, 

waarvan ƒ25 betaald moeten worden met St. Jan 1481 en de rest met St. 
Maarten daarna; NB in de kantlijn: betaald. 
-Herman Henricksz heeft een derde deel van een boeier gekocht van Tyman 
Blanckert voor ƒ19 Rijnse koopmansgulden en 1 oord, te betalen met St. 
Maarten ƒ6, met St. Jan ƒ6½ en 1 stoter en met Midvasten daarna weer ƒ6½ 
Rijnse gulden en 1 stoter; dd 18-09.; akte is doorgehaald, NB in de kantlijn: 
alles is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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492 RAK  76 FOLIO:       50v DATUM:        18-09-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heerkensz, Coert Schuldenaar  
  Blanckert, Tyman Schuldeiser  
  Willemsz, Derick Schuldenaar  
  Jacobsz, Johan Schuldeiser  
  Kuper, Claes Schuldenaar  
  Hellen, Johan ter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman Blanckert ƒ16½ Rijnse koopmansgulden 

van een derde deel van een schip te betalen in drie termijnen: met  Kerstmis, 
Midvasten en met Midvasten een jaar later; akte is doorgehaald. 
-Derick Willemsz is schuldig aan Johan Jacobsz ƒ23 Arnhems min 1 butken,  
te betalen met Pasen over een jaar ƒ6 Arnhems en daarna alle jaren met 
Pasen ƒ5 totdat alles betaald is; dd 18-09. 
-Claes Kuper is schuldig aan Johan ter Hellen ƒ6½ Rijnse koopmansgulden; 
de vrouw van schuldeiser zegt dat hierop ƒ3 Rijnse gulden min  2 witte 
stuiver; dd 24-09.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  76 FOLIO:       50v DATUM:        24-09-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gelre, Johan van  Schuldenaar  
  Kemerling, Jan Schuldeiser  
  Dijck, Seger Schuldenaar i.d. Hagen 
  Ticheler, Pouwel Schuldeiser van Zalk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Kemerling ƒ13½ courante Rijnse gulden 

min 3 kromstaarten voor een gast. 
-Seger Dijck is schuldig aan Pouwel Ticheler ƒ2 Rijnse koopmansgulden 
min 1 oord; dd 24-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

494 RAK  76 FOLIO:       50v DATUM:        24-09-1480 

 onderwerp Gedwongen verkoop 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Henrick Comparant Smid 
  Terken, Derick Schuldeiser Roermond 
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 samenvatting Comparant heeft verkocht aan Derick Terken 2 aambeelden, 2 blaasbalgen 
en 1 tresor die zich in zijn huis bevinden; schuldeiser meldt dat hij alles 
weer aan hem uitleent als hij ƒ12 Rijnse gulden betaalt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

495 RAK  76 FOLIO:       50v DATUM:        24-09-1480 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jeger, Lodwich Comparant En echtg. Gertruyt 
  Boeck, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Claes Nyber en comparant een jaar geleden op 

16-08 bekend hebben schuldig te zijn aan Henrick Boeck een bedrag van 
ƒ145 Rijnse g.g. van 26 stuiver de gulden, zoals in dit boek vermeld staat; 
Alfer Woutersz en comparant hebben, met toestemming van schuldeiser in 
plaats van Claes Nyber, gerechtelijk beloofd de betalingstermijnen in acht te 
nemen en comparanten beloven Alfer schadeloos te stellen voor zijn 
borgtocht en stellen daarvoor als onderpand l hun goederen in Kampen en 
de stadsvrijheid en al hun huisraad. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

496 RAK  76  FOLIO:       51 DATUM:       23-10-1480 

 onderwerp Transport van vee 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wenemersz, Johan Comparant  
  Sluse, Rotger opt Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Rotger opt Sluse 1 

vaalgerugde en 1 rood-blauwe koe die hij van hem gehuurd heeft tot Petri 
ad Cathedram; hij heeft nog 7 andere koeien van Rotger gehuurd van 
degenen die hij hem indertijd had verkocht. 

   
 bijzonderheden Zie akte 476. 
   

 

 

497 RAK  76 FOLIO:        51 DATUM:         07-11-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jeger, Lodewich  Schuldenaar  
  Aerntsz, Geert Schuldeiser  
  Woutersz, Alert Schuldenaar Molenaar Steendijk 
  Uterwijck, Herman v.  - sr Schuldeiser  
  Aernts, Geert Schuldenaar Molenaar Steendijk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Aerntsz vanwege Johan Aerntsz van de 

Snoeck ƒ60 courante Rijnse gulden te betalen met de St. Maartens markt, 
met een marge van acht dagen. 
-Molenaar Alert Woutersz is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude 
ƒ3 Arnhems min een ½ oord; dd 07-11. 
-Molenaar Geert Aerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude ƒ3 
Arnhems min een ½ oord; dd 07-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  76 FOLIO:      51 DATUM:         07-11-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Jacob Schuldenaar Zutphen 
  Nagel, Johan Schuldeiser  
  Vessen, Evert van  Schuldenaar  
  Heile Schuldeiseres Wed. Jan Hermansz 
  Beerntsz, Aelt Schuldenaar  
  Frankensz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Jacob Hermansz is schuldig aan Johan Nagel ƒ44 Rijnse koopmansgulden 

van een rijnschip, te betalen ƒ22 Rijnse gulden acht dagen na St. Maarten 
en de rest met Pasen 1481. 
-Evert van Vessen is schuldig aan de weduwe van Jan Hermansz 72 h.p. 
min 1 oord van pacht van de halve weerde die zij voor hem betaald heeft 
over 1469; dd 07-11. 
-Aelt Beerntsz is schuldig aan Johan Frankensz ƒ3½ postulaats gulden te 
betalen binnen acht dagen en voor de onkosten 1 oord per Arnhemse 
gulden; dd 16-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  76 FOLIO:         51 DATUM:         13-11-1480 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Viswater van de Swartenoirt 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Borg Dronten 
  Hardenberch, Johan v. Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Jacob Lambertsz aan Peter Claesz en Henric 

Rotgersz heeft overgedragen het derde deel van het viswater van de 
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Swartenoirt en dat zij als borgen beloofd hebben Peter en Henric 
schadeloos te houden voor het derde deel van de pacht in het jaar 1481. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  76 FOLIO:       51 DATUM:        16-11-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hugen, Alyt Comparante  
  Ingen, Pilgrim van Momber  
  Vene, mr Tideman vd Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar moeder Suete haar de nagelaten goederen 

van haar vader Hugen heeft overgedragen, waarvoor zij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  76 FOLIO:        51 DATUM:        16-11-1480  

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Steenberch, Beunsken Comparant En echtg. Alyt 
  Kruse, Herman Eigenaar   
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij een huis in de Hagen getijnst hebben volgens 

een document, dat zij dat huis zullen opknappen binnen twee jaar met divers 
timmerwerk ter waarde van 50 h.p.; mocht dit niet gebeuren, dan zullen zij 
Herman Kruse 20 h.p. geven van verschenen tins vóór Pasen 1482. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  76 FOLIO:       51 DATUM:        19-11-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hacke, Jacob Schuldenaar  
  Budding, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Budding 55 h.p. waarvoor hij hem haver 
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zal leveren tussen nu en Vastenavond, elke maand voor 12½ kromstaart, 
waarvoor zijn broer Gijse Hacke borg staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        19-11-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hasnensz, Herman Schuldenaar Harlingen 
  Blanckers, Ghijse Schuldeiser  
  Pauwensz, Jan Schuldenaar  
  Brauwer, Derick Schuldeiser Deventer 
  Gerbertsz, Kerstken Schuldenaar  
  Geye, Ruerick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijse Blanckers ƒ44 Rijnse koopmansgulden 

van twee last rogge, te betalen vóór Midvasten, kostenvrij in Kampen. 
-Jan Pauwensz is schuldig aan Derick Brauwer ƒ3 Rijnse gulden min 1 oord 
te betalen vóór Midvasten; dd 19-11. 
-Kerstken Gerbertsz is schuldig aan Ruerick Geye ƒ75 Rijnse 
koopmansgulden en 7½ h.p. te betalen meet Pasen; dd 14-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

504 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        19-11-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Venestraat 
   
 comparanten Bolensz, Bartroem Comparant  
  Memorie, H. Kruis Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan de H. Kruis Memorie een 

rentebrief van 3 h.p. per jaar gevestigd op een huis dat vroeger toebehoorde 
aan Henric Hoefslager en echtgenote. Hij belooft de memoriemeester van 
het H. Kruis te vrijwaren van aanspraken; aanwezig waren: de 
memoriemeesters Henrick Pel en Rotger Schere, verder Steven van 
Rodeloe, Beernt Witte en Johan Coepsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

505 RAK  76 FOLIO:      51v DATUM:        19-11-1480 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Claesz, Peter Schuldenaar Schipper 
  Hermansz, Goyken Schuldeiser Aalst 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Goyken Hermansz ƒ9 Rijnse koopmansgulden 

min 2 stuiver van een jaeger ever, te betalen vóór St. Maarten 1481; als hij 
niet betaalt, dan mag schuldeiser het everschip weer terug nemen om de 
schuld te verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

506 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        15-12-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selle, Derick Schuldenaar  
  Rode, Jacob Schuldeiser  
  Woutersz, Aernt Leverancier Op de Greente 
  Coelen, Herman van  Opdrachtgever  
  Daemsz, Jan Schuldenaar  
  Gerbertsz, Kersten Schuldeiser  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Rode ƒ24 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van 2 last haver. 
-Aernt Woutersz moet aan Herman van Coelen 202 mud haver leveren, de 
helft met Maria Lichtmis en de andere helft met Vastenavond; dd 15-12.  
-Jan Daemsz is schuldig aan Kerstten Gerbertsz en Beernt Morre ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan; dd 18-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

507 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        18-12-1480 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vecht, Henric vd Comparant Kerkmeester H. Geest 
  Putte, Rueric  Comparant idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de weduwe van Jacob Gertsz, Ave, ten behoeve 

van het Gasthuis betaald heeft de jaarlijkse 2½ h.p. die haar man eertijds 
gekocht heeft van Boelman van Benthem, provenier in het H. Geest 
Gasthuys. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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508 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        18-12-1480 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Hulk 
   
 comparanten Slesswijck, Bartholomeus Comparant  
  Praneken, Kerstken Schipper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Kerstken Praneken hem goed rekenschap heeft 

gegeven van een half hulkschip min een zesde deel dat deze voor hem 
ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

509 RAK  76 FOLIO:       51v DATUM:        18-12-1480 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wagenman, Maurijs de Schuldenaar  
  Wilsem, Bartolt van Schuldeiser  
  Hermansz, Deric Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Jacobsz, Henric Schuldenaar  
  Derixsz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart van ambtsman wegen schuldig te zijn aan Bartolt van 

Wilsem ƒ9 postulaats gulden. 
-Deric Hermansz is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden; dd 18-12. 
-Henric Jacobsz is schuldig aan Herman Derixsz ƒ62 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten 
1481 en de andere helft met St. Jan 1482; het bedrag is afkomstig van een 
rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; akte is doorgehaald; dd 18-12.  
NB in de kantlijn: eerste termijn betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

510 RAK  76 FOLIO:       52 DATUM:        18-12-1480 

 onderwerp Afrekening 
   
 onroerend goed Hulk 
   
 comparanten Sleswijck, Bartholomeus Gevolmachtigde  
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  Tritelwitsz, Tideken Volmachtgever Van Stralsund 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, meldt comparant de afrekening ontvangen te 

hebben van alle zaken die betrekking hebben op een halve hulk min een 
zesde deel dat Tideken toebehoort van het schip van Kersken Praneken van 
Stralessunde.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

511 RAK  76 FOLIO:       52 DATUM:        18-12-1480 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Hulk 
   
 comparanten Sleswijck, Bartholomeus Gevolmachtigde  
  Tritelwitsz, Tideken Volmachtgever Stralsund 
  Praneken, Kersken Schipper  
     
 samenvatting Comparant verklaart namens zijn opdrachtgever dat hij een halve hulk min 

een zesde deel en schipper Kersken een zesde deel verkocht hebben aan 
Claes Lenting, Lambert van der Hoeve en Melys Egbertsz samen met alle 
toebehoren, zoals het schip nu van zee gekomen in Middelburg in Zeeland 
ligt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

512 RAK  76 FOLIO:       52 DATUM:        25-11-1480 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Ingen, Pilgrim van Intermediair  
  Morre, Beernt Intermediair  
  Vene, Johan vd Executeur  
  Igersz, Seyne Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij geïntervenieerd hebben in het conflict met de 

executeurs over de nagelaten goederen van Henrick, de zoon van Herman 
Oldenberg. Er is besloten dat Herman de executeurs zal geven het vierde 
deel van zijn woonhuis en na zijn dood ƒ81 Rijnse koopmansgulden voor de 
rechthebbenden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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513 RAK  76 FOLIO:       52 DATUM:        00-01-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pauwesz, Johan Schuldenaar  
  Gijsbertsz, Willem Schuldeiser Epe 
  Hanegreve, mr Jelysz Schuldenaar Broers 
  Hanegreve, Andries Schuldeiser  
  Goert Schuldenares Wed. † Hilbrant 
  Sandersz, Hille Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Gijsbertsz ƒ4 postulaats gulden en 1 

witte stuiver, de gulden van 14 stuivers, te betalen vóór St. Jan. 
-mr Jelysz Hanegreve is schuldig aan zijn broer Andries ƒ250 Rijnse gulden 
en zal hem dit betalen van zijn wijnschuld. dd 00-01. 
-De weduwe van Hilbrant is schuldig aan Hille Sandersz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden; dd 00-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

514 RAK  76 FOLIO:       52 DATUM:        00-01-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Mathijs Schuldenaar  
  Vene, Henric vd Schuldenaar  
  Steenbergen, Leyesken v. Schuldenaar  
  Tripmaker, Gert Schuldenaar  
  Wilde, Claes die Schuldenaar  
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van der Vene 5 h.p. min 1 oord; akte is 

doorgehaald. 
-Leyesken van Steenbergen is schuldig aan Gert Tripmaker ƒ36 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midvasten; folio 52v, 1481  
-Claes die Wilde is schuldig aan Claes Gosensz ƒ73½ Arnhems te betalen 
vóór St. Maarten; folio 52v, dd 05-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  76 FOLIO:       52v DATUM:        1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, op de Oirt, tussen Jacob Dibbeltsz en Bathe Anders 
   
 comparanten Hanynger, Gerbrant Schuldenaar En echtg. Thonijsz 
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  Michielsz, Peter Schulddeiser Zutphen 
  Hanynger, Mariken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Michielsz en Mariken 

Hanynger een bedrag van ƒ17 Rijnse koopmansgulden, ieder voor de helft, 
en geven hen toestemming om daarom hun huis en erf, strekkend tot aan de 
Steendijk, eventueel openbaar te verkopen, m.u.v. de jaarlijkse uitgang; 
alles wat overblijft na de betaling van de schuld en de tins, is voor 
comparanten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  76 FOLIO:       52v DATUM:        07-02-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Arent Schuldenaar  
  Hermansz, Heyle Schuldeiseres  
  Schele, Tyman Schuldeiser  
  Starcke, Aernt Tussenpersoon  
  Johansz, Andries Schuldenaar  
  Beerntsz, Roloff Schuldenaar Kamperveen 
  Uterwijck, Herman v.  - sr   Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyle Hermansz ƒ8 Rijnse koopmansgulden. 

-Tyman Schele heeft via Aernt Starcke ƒ4 Rijnse gulden min 1 stuiver 
ontvangen van Andries Johansz, maar als deze meldt niet schuldig te zijn 
dan zal comparant voor ieder penning 10 penningen betalen; dd 07-02.  
-Roloff Beerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck de Oude een mud 
rogge wegens achterstallige pacht; dd 13-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

517 RAK  76 FOLIO:       52v DATUM:        13-02-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vijsken, Wouter Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Dort, Peter van Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
  Urck, Cleys van Comparant  
  Sulman, Claes Begunstigde Oom 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ3½ Rijnse koopmansgulden. 

-Peter van Dort  is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ108 Rijnse gulden te 
betalen met St. Jan, binnen een maand; dd 13-02. 
-Cleys van Urck verklaart dat hij alle giften herroept aan zijn oom Claes 
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Sulman en dat de schenkingsbrief en schepenbrief dus geen waarde meer 
hebben; dd 19-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  76 FOLIO:       52v DATUM:        19-02-1481 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Tymansz, Henrick Comparant  
  Tripmaker, Geert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geert Tripmaker een jaarlijkse 

rente van 4 mud rogge staande op land in Vollenhove, die zijn vrouw en hij 
ontvangen hebben bij hun huwelijk; hij belooft gerechtelijk, evenals zijn 
vader Tyman Alfersz, aan koper de vier mud rogge te leveren en zal dit 
schriftelijk bevestigen. De rente kan worden afgelost met ƒ80 postulaats 
gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  76 FOLIO:       52v DATUM:        03-03-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Seyne Schuldenaar Hoedenmaker 
  Wijnkensz, Lambert Schuldeiser  
  Kemerling, Johan Schuldenaar  
  Heerbertsz, Beernt Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Wijnkensz ƒ14 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord, waarvan de helft betaald moet worden met Midvasten en de 
andere helft met Pasen; daar komt nog 4 h.p. bij van huishuur, ook met 
Pasen te betalen. Als onderpand stelt hij al zijn gereedschappen; akte is 
doorgehaald. 
-Johan Kemerling is schuldig aan Beernt Heerbertsz ƒ23 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord te betalen met Pasen; folio 53, dd 12-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

520 RAK  76 FOLIO:       53 DATUM:        12-03-1481 

 onderwerp Transport van rechten 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dolre, Roloff van Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart gekocht te hebben de volgende jaarlijkse renten: ƒ5 

Arnhems uit Lambert Bogemakers were in de Voorstraat te Zwolle, 8 stads 
ponden uit Johan Ketelmakers were, Voorstraat Zwolle, 4 stads ponden uit 
Mechtelt Peynings were, zelfde adres, 16 stadsponden uit de were van de 
erven van Hartwich Geertsz, zelfde straat, 12 stads ponden uit Geert 
Ketelslagers were in de Luttekestraat, 13 stads ponden uit de were van 
Jacob Grimmen zelfde straat, 14 stads ponden uit de were van Evert 
Kremer, zelfde straat. Deze renten staan op zijn naam volgens een 
schepenbrief met zegel van Henric van de Water en Jacob van Wytman, 
schepen te Zwolle, gedateerd 1446 op St. Gregoriusavond gekocht met geld 
van het Agnieten convent op de Vloeddijk.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

521 RAK  76 FOLIO:       53 DATUM:        16-03-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoyer, Heyman Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Benedicta Schuldenares Echtg. Jacob Sloyers 
  Lijsbet Schuldeiseres Echtg. Jacob Bijndop 
  Dale, Geert ten Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ72 Rijnse koopmansgulden, 

waarvan hij ƒ24 Rijnse gulden moet betalen met St. Jan, dan weer ƒ24 in 
1482 en tenslotte ƒ24 een jaar later in 1483.  
-De vrouw van Jacob Sloyers is schuldig aan de vrouw van Jacob Bijndop, 
secretaris van de stad Kampen, ƒ115 Rijnse koopmansgulden afkomstig van 
linnendoek, de helft te betalen met St. Jacob en de andere helft met St. 
Michael; dd 19-03.  
-Geert ten Daele is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ50½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen op Maria Lichtmis 1482; folio 53v, dd 28-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

522 RAK  76 FOLIO:       53 DATUM:        19-03-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Vijsken, Wolter Schuldenaar  
  Willemsz, Jan Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Willemsz een bedrag van ƒ100 
Rijnse koopmansgulden en 25 witte stuiver afkomstig van een rijnschip, 
waarvan hij ƒ26 Rijnse gulden min 1 oord moet betalen per 1 mei, ƒ19 met 
St. Jacob en weer ƒ19 met St. Maarten, idem met St. Jan en idem met St. 
Maarten. Mochten deze betalingen niet plaats vinden, dan stelt comparant 
zijn schip als onderpand om het geld te kunnen verhalen en eventueel zijn 
goederen; akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

523 RAK  76 FOLIO:       53v DATUM:        28-03-1481 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Kruierschip 
   
 comparanten Brant, Coert Comparant Hamburg 
  Kruese, Egbert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Egbert Kruese een vueren 

kruier schip dat nu in Veere, in Zeeland, ligt, groot ca. 40 last met alle 
toebehoren; hij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

524 RAK  76 FOLIO:       53v DATUM:        02-04-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, tussen Lubbert Quanter en Johan Stevensz 
   
 comparanten Johansz, Gese Schuldenares  
  Grote, Herman Momber  
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Gosensz 17 tonnen koyte 

bier van 15 witte stuivers de ton; zij stelt als onderpand haar huis, strekkend 
tot aan de IJssel, m.u.v. de jaarlijkse uitgang van 6 h.p.; zij wil door 
schuldeiser niet gemaand worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

525 RAK  76 FOLIO:       53v DATUM:        02-04-1481 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Aeltsz, Jacob Comparant  
  Aeltsz, Katherine Comparante  
  Aeltsz, Alyt Comparante Dochter Gossen Aeltsz † 
  Berge, Henric vd Echtgenoot   
     
 samenvatting Comparanten verklaren van priester Lambert Evertsz Wael ontvangen te 

hebben de nagelaten goederen van Rembolt Johansz die zij geërfd hebben, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  76 FOLIO:       53v DATUM:        04-04-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrantsz, Geret Schuldenaar Stavoren 
  Vischcoper, Reyner Schuldeiser Lemmer 
  Hermansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Berghen, Henric van der Schuldeiser  
  Loper, Rotger die Schuldenaar  
  Wilde, Johan de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Reyner Vischcoper ƒ38 Rijnse koopmansgulden 

waar hij goede rekenschap van zal geven als terugkomt van zijn reis; Reyner 
heeft hem dit geleend als mede-reder van het schip. 
-Gijsbert Hermansz is schuldig aan Henric van der Berghen ƒ15 Arnhems te 
betalen vóór St. Michael; dd 05-04. 
-Rotger die Loper is schuldig aan Johan de Wilde 10 h.p. die hij zal betalen 
als hij van de stad zijn loon heeft ontvangen; 05-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  76 FOLIO:       53v DATUM:        05-04-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Seyne Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
  Lamberts, Hille  Schuldenares  
  Gelre, Johan van  Momber  
  Egbertsz, Geert Schuldeiser En Claes Egbertsz 
  Verwer, Jan Schuldenaar  
  Berwoltsz, Bertolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ22 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Jan met een marge van veertien dagen. 
-Hille Lamberts is schuldig na haar dood aan zoons Geert en Claes Egbertsz 
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wegens hun vaders erfdeel ƒ10 Rijnse gulden, te vererven van het ene kind 
op het andere, waarmee de zoons akkoord gaan.  
-Jan Verwer is schuldig aan Bertolt Berwoltsz ƒ22 Rijnse koopmansgulden 
en 6 witte stuivers, die hij moet betalen aan Roloff Ottensz vóór de eerste 
week in mei; dd 12-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

528 RAK  76 FOLIO:       54 DATUM:        12-04-1481 

 onderwerp Toestemming 
   
 onroerend goed Molen met huis 
   
 comparanten Laurentii, Claes Comparant  
  Willemsz, mr Laurens Vader  
  Claes, Wychmoet Moeder  
     
 samenvatting Comparant stemt erin toe dat zijn ouders levenslang de goederen 

gebruiken, op voorwaarde dat als zijn vader kinderen mocht krijgen bij een 
andere vrouw, dat comparant dan erfelijk zal behouden de helft van de 
molen, het huis en alle toebehoren en verder met de andere kinderen gelijk 
zal opdelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

529 RAK  76  FOLIO:       54 DATUM:       12-04-1481 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckman, Jorian Volmachtgever Dantzig 
  Henrixsz, Aelt Gevolmachtigde  
  Schreuder, Bartolt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Aelt Henrixsz en Bartolt Schreuder 

om namens hem, in der minne of gerechtelijk, de aanspraken voort te 
zetten die hij heeft op schipper Peter Vriese en het schip dat deze nu vaart, 
afkomstig van 6 last rogge die Peter op het schip geladen heeft en die aan 
de maatschap van Jorian, Mathijs Vueckenberch te Dantzig, zou worden 
betaald door schipper Peter met ƒ11½ Rijnse gulden de last als het schip 
daar veilig aankwam. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530 RAK  76 FOLIO:        54 DATUM:         12-04-1481 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scaep, Beernt Schuldenaar  
  Topken, Warner Schuldeiser  
  Henrixsz, Henric Schuldenaar  
  Claesz, Gherbrant Schuldeiser  
  Goltsmit, Lodewich Schuldenaar  
  Stalknecht, Bertolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Warner Topken ƒ6 Rijnse koopmansgulden 

min 2 witte stuiver. 
-Henric Henrixsz is schuldig aan Gherbrant Claesz ƒ12½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen vóór St. Jan; dd 12-04. 
-Lodewich Goltsmit is schuldig aan Bertolt Stalknecht ƒ10 Rijnse gulden; 
dd 19-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  76 FOLIO:      54 DATUM:          

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Vruyse, Johan Hermansz Volmachtgever  
  Hoirne, Johan van Volmachtgever  
  Ottensz, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Roloff Ottensz om, in der 

minne of gerechtelijk, te vorderen van Evert Petersz een bedrag van ƒ134 
Rijnse koopmansgulden afkomstig van een rijnschip, waarvan ⅓ deel 
betaald moet worden met St. Jacob en verder ieder jaar met St. Jacob weer 
een deel totdat alle betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

532 RAK  76 FOLIO:      54 DATUM:        30-04-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Korffmaker, Albert Schuldenaar  
  Helle, Jan ter Schuldeiser  
  Tymansz, Machiel Schuldenaar Ens 
  Mathijsz, Henric Schuldeiser  
  Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Hermansz, Heyle Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan ter Helle ƒ4½ Arnhems. 



210 

 

-Machiel Tymansz is schuldig aan Henric Mathijsz 7 h.p.; dd 30-04. 
-Geert Rehagen is schuldig aan Heyle Hermansz ƒ6½ Rijnse 
koopmansgulden; dd 14-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  76 FOLIO:       54 DATUM:        09-05-1481 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broersz, Volker Comparant  
  Broersz, Vreric Comparant  
  Synwertsz, Peter Comparant Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij de erfgenamen van hun oom Freric Colbersz, 

de vader van Katherine, kwijtgescholden hebben alle kosten op Frerics 
nagelaten goederen en bedanken voor de erfscheiding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

534 RAK  76 FOLIO:       54    DATUM:         14-05-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Geert  Schuldenaar  
  Willem, Lange Schuldeiser  
  Coepsz, Jacob Schuldenaar  
  Hermansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Waerd, Mette van Schuldeiseres  
  Fije Schuldenares Echtg. Johan Kamerling 
  Pael, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lange Willem 8½ mud haver te betalen met St. 

Maarten. 
-Jacob Coepsz en Ghijsbert Hermansz, samen en ieder apart, zijn schuldig 
aan Mette van Waerd ƒ18 Rijnse koopmansgulden, te betalen op St. Michael 
en Geert Rehagen belooft aan Jacob en Ghijsbert deze bekentenis te 
houden voor zijn pacht; dd 14-05; akte is doorgehaald. 
-De vrouw van Johan Kamerling is schuldig aan Henric Pael ƒ5 
koopmansgulden min 1 oord van een os; folio 54v, dd 14-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
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535 RAK  76 FOLIO:       54v DATUM:        15-05-1481 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederstraat, tussen Henric Aeltsz erven en Evesse Knygken 
   
 comparanten Wulff, Derick Comparant En echtg. Lijsbeth 
  Petersz, Peter Schuldenaar En echtg. Heyle 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Peter Petersz heeft afgelost de jaarlijkse tins van 

1½ h.p. op zijn huis, behalve de 2 h.p. die er nog oprusten; dit heeft plaats 
gehad voor Henric van Uterwijck en Geert Loese, burgemeester.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  76 FOLIO:       54v DATUM:        16-05-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Bruystsz, Bruyst Schuldenaar Opt veen 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Rotartsz, Geert Schuldenaar  
  Hermansz, Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ7 postulaats gulden en 

24 kromstaarten, te betalen met Midwinter; akte is doorgehaald. 
-Bruyst Bruystsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ12 postulaats 
gulden van 14 stuiver de gulden, te betalen met Pinksteren ƒ4 en de rest met 
St. Jacob; folio 55, dd 24-05. 
-Geert Rotartsz is schuldig aan Andries Hermansz ƒ7 Arnhems; folio 55, dd 
26-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

537 RAK  76 FOLIO:       54v DATUM:        17-05-1481 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeseman, Johan Volmachtgever  
  Henrixsz, Aelt Gevolmachtigde  
  Arentsz, Ghijsbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Aelt Henrixsz en Ghijsbert Arentsz 

om namens hem, in der minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden te 
innen binnen en buiten Kampen vanwege Hoyers maatschap en daarbij al 
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het nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

538 RAK  76 FOLIO:       54v DATUM:        19-05-1481 

 onderwerp Onderhoudsplicht 
   
 onroerend goed Dijken 
   
 comparanten Gerrysz, Andries Comparant Heemraad 
  Gerrysz, Henrick  Comparant idem 
     
 samenvatting Comparanten hebben verklaard dat Geertken Hoyers aan de dijkgraaf te 

Oosterwolde, Geert Hermansz en zijn heemraden een zomerdijk aldaar heeft 
opgegeven die zij met Pasen moet hebben onderhouden; op haar verzoek 
wijst de dijkgraaf haar een ander dijkvak aan om te onderhouden, zoals zij 
verplicht is. Het dijkvak in kwestie komt voor rekening van Johan Moirse. 
Comparanten krijgen een ton bier van Geertken. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

539 RAK  76 FOLIO:       54v DATUM:        19-05-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Peter Schuldenaar Van Ludinchusz 
  Hermansz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Hermansz 6 ton stokvis waarvan 3 ton nu 

betaald moet worden en 3 ton in het najaar, vrij in Kampen te leveren maar 
de vracht moet betaald worden en Peter moet de stokvis op tijd leveren. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

540 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        21-05-1481 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotartsz, Geert  Borg  
  Porss, Geert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben dat hij borg staat voor Geert Porss 

ten behoeve van Jacob Benensz van wie Geert 25 mud haver gekocht heeft 
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van 1 h.p. per mud, te betalen met St. Jacob; op de 25 h.p. is reeds betaald 
ƒ6 Rijnse koopmansgulden min 6 kromstaarten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        22-05-1481 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beck, Kersken Comparant  
  Hermansz, Heyle Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Heyle Hermansz twee koeien: 1 

roodblaar en 1 pikzwarte, die elk 2 kalveren hebben gehad. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        22-05-1481 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Magnus Comparant Broers / zuster 
  Johansz, Johan Comparant  
  Johansz, Mette Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij alles ontvangen hebben van Bartolt Johan 

Nollensz vanwege de doodslag van hun vader Johan Johansz; zij schelden 
hem en zijn familie alles kwijt en hebben geen aanspraken meer op hem. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

543 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        22-05-1481 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat, tussen Pilgrim van Ingen en Beernt Roeveneter 
   
 comparanten Wijer, Henrick Claesz Comparant  
  Frerixsz, Lubbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Lubbert Frerixsz hem heeft afgelost 1 h.p. per jaar 

van de 5 h.p. die Lubbert hem per jaar schuldig is, zodat hij voortaan 4 h.p. 
per jaar ontvangt uit het huis in kwestie, strekkend tot aan Henric Blanckerts 
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were. 
NB in de kantlijn: nog 1 h.p. afgelost; het H. Geest Gasthuis heeft hieruit 2 
h.p. per jaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

544 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        02-06-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Egbert Schuldenaar Doornspijk 
  Hoensz, Geertken Schuldeiseres  
  Cupers, Claes Schuldenaar  
  Werve, Roloff van de Schuldeiser  
  Willemsz, Johan Schuldenaar En echtg. Bute  
  Coepsz, Johan Schuldeiser Priester  -  e.a.  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geertken Hoensz ƒ6 g.g. waarvan de helft 

betaald moet worden met St. Jacob en de andere helft met St. Michael. 
-Claes Cupers is schuldig aan Roloff van de Werve ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden; dd 14-06. 
-Schoenmaker Johan Willemsz en echtgenote zijn schuldig aan priester 
Johan Coepsz, mr Tieleman vd Vene, mr Gosen van Hattem en Frederic van 
Diepenbroec, executeurs van Beernt van Staveren 21 h.p. te betalen met 
Pasen; dd 25-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

545 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        22-06-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Geert Schuldenaar  
  Ottensz, Roloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Roloff Ottensz ten behoeve van Johan 

Gerbrantsz van Hoorn een bedrag van ƒ134 Rijnse gulden, waarvan met St. 
Jacob ⅓ deel betaald moet worden, een jaar daarna weer ⅓ deel en weer een 
jaar later het laatste ⅓ deel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        22-06-1481 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Klokken 
   
 comparanten Wou, mr Geert van Schuldenaar Klokkengieter 
  Vene, Henric van den Schuldeiser Kerkmeester St. Nicolaas 
     
 samenvatting Comparant verklaart van Henric van den Vene geleend te hebben en hem 

dus schuldig te zijn een bedrag van ƒ150 courante Rijnse gulden waarvoor 
hij als onderpand stelt twee nieuwe klokken die hij gegoten heeft, de éne 
van 340 pond staand in de waag en de andere van 1100 à 1200 pond staand 
Boven de Poort en nog een van  ƒ94½ Rijnse gulden, verder de spijs en het 
gereedschap dat hij hier in de stad heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

547 RAK  76 FOLIO:       55 DATUM:        30-06-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Lambert van  Schuldenaar  
  Dericksz, Coenraet Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Coenraet Dericksz een bedrag van ƒ60 Rijnse 

gulden, waarvan hij binnen veertien dagen ƒ5 Rijnse gulden moet betalen en 
1 oord, met St. Michael ƒ5 Rijnse gulden en 1 oord; de andere ƒ40 Rijnse 
gulden in zes jaar tijd, d.w.z. ieder kwartaal van de zes jaar ¼ deel van de 
jaarlijkse aflossing.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

548 RAK  76 FOLIO:       55v DATUM:        22-02-1481 

 onderwerp Verpachting 
   
 onroerend goed Erf Scolpenoyrt met huis, berg en toebehoren 
  Wilsummer Oever 
   
 comparanten Wilsem, Bartolt van Comparant  
  Hoppenbrouwer, Henrick Comparant  
  Hoyer, Albert Comparant  
  Henricksz, Pouwel Pachter En echtg. Jutten 
     
 samenvatting Comparanten hebben aan Henrick Pouwels en echtgenote een erf op de  

Wilsummer Oever verpacht, dat 12 jaar lang door Oerbaer Hase bewoond 
was, op de volgende voorwaarden:  pachters zullen het halve huis, berg en 
toebehoren van de erfgenamen kopen, waarbij beide partijen 
vertrouwenspersonen inzetten, verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, 
het dak dicht maken op hun kosten; de erfgenamen kopen een halve 
morgen land in twee of drie stukken op hun kosten; de pacht beslaat een 
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periode van 12 jaar. De grond zal de erfgenamen blijven toebehoren en 
pachters mogen die niet afgraven of grond en zand verwijderen, als zij 
stenen nodig hebben moeten zij die zelf kopen. Als de erfgenamen dijken 
willen, dan zullen de pachters bijdragen naar verhouding van de grootte van 
het erf. De pachters zullen jaarlijks duizend of een half duizend wilgentenen 
poten op kosten van de erfgenamen en aan pacht betalen 68 h.p., waarvan 4 
h.p. tins aan Bartolt van Wilsem, idem aan Henric Hoppenbrouwer, 
gevestigd op het andere erf en aan de kerkmeesters te Wilsum 1 h.p. per 
jaar; dit brengen de landheren niet in mindering.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  76 FOLIO:       55v DATUM:        10-07-1481 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gertsz, Andries Schuldeiser In de Hagen 
  Elburch, Henric van de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henric van de Elburch ƒ27½ 

Rijnse gulden van de ƒ110 gulden die deze hem schuldig is volgens 
handschrift; de andere ƒ82½ Rijnse gulden moet schuldenaar betalen aan 
Deric Dasse, aan wie comparant de schuldbekentenis heeft overgedragen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

550 RAK  76 FOLIO:       55v DATUM:        10-07-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Visken, Wolter Schuldenaar  
  Jacobsz, Tyman Schuldeiser Edam 
  Reynersz, Beernt Schuldenaar Zwartendijk 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Jacobs, Stijne Schuldenares  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman Jacobsz ƒ20 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Levien over een jaar. 
-Beernt Reynersz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ8 postulaats 
gulden en 1 oord, de gulden van 14 stuivers; folio 56, dd 13-07.  
-Stijne Jacobs is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ40 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten en stelt daarvoor als onderpand 
haar huisraad en gereedschap en verder alles wat in haar huis staat; folio 
56, dd 21-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
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551 RAK  76 FOLIO:       56 DATUM:        19-07-1481 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Ruenhove, Henric van de Schuldeiser  
  Valkenier, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Henric van de Ruenhove ƒ71½ Rijnse 

koopmansgulden te betalen met St. Jacob met een marge van acht dagen; 
comparant verstrekt daarom een volmacht aan Johan Valkenier om, in der 
minne of gerechtelijk, dit te ontvangen en verder al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

552 RAK  76 FOLIO:       56 DATUM:        22-04-1481 

 onderwerp Kostkopersplaats 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koepsz, Johan Comparant Kerkmeester H. Geest 
  Berge, Henric van den Comparant Idem 
  Petersz, Lubbert Comparant Provisor H. Geest 
  Holtsende, Aernt van  Comparant Idem 
  Wege, Hillen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren in aanwezigheid van de provisors van het H. Geest 

Gasthuis dat zij de weduwe Hillen Wege, moeder van Johan van Eede, 
hebben aangenomen, mits zij vier jaar lang dienst kan doen; als zij dat niet 
kan, dan zal zij levenslang een kostkopersplaats in de H. Geest krijgen, 
waarvoor zij de kerkmeesters direct ƒ50 Rijnse gulden zal geven voor het 
huis en haar eigen bed met toebehoren zal meebrengen en haar kleding, die 
na haar dood in het huis blijven. Mocht zij meer achterlaten, dan zullen haar 
erfgenamen dit krijgen. Dit is beslist met instemming van Schepenen en 
Raad.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  76 FOLIO:       56 DATUM:        23-07-1481 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scroyr,Orber Comparant Dantzig 
  Thade, Johan Schuldenaar Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van schipper Johan Thade het 

bedrag dat deze hem schuldig was van 9 last rogge die hij hem verkocht 
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had; hij bedankt hem voor de betaling met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  76 FOLIO:       56v DATUM:        28-07-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kremer, Johan Schuldenaar  
  Gerbrantsz, Peter Schuldeiser Hoorn 
  Kuper, Claes Schuldenaar  
  Albertsz, Henric Schuldenaar Rijnschipper 
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Gerbrantsz ƒ12 Rijnse koopmansgulden 

van 1 last as te betalen met St. Jacob over een jaar; akte is doorgehaald. 
-Claes is schuldig aan Peter Gerbrantsz ƒ12 Rijnse koopmansgulden van 1 
last as te betalen met St. Jacob over een jaar; dd 28-07. 
NB in de kantlijn: doorgehaald door Jan Gerbrantsz. 
-Henric Albertsz is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ13 Rijnse gulden, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn schip en zijn goederen; dd 28-07.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  76 FOLIO:       56v DATUM:        02-08-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tade, Jacob Schuldenaar  
  Houwing, Johan Schuldeiser  
  Johansz, Henric Schuldenaar  
  Johansz, Wolter Schuldenaar  
  Sasse, Ludolp Schuldenaar  
  Symons, Katherine Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Houwing ƒ136 Rijnse koopmansgulden. 

-Henric Johansz is schuldig aan Wolter Johansz ƒ50 Rijnse 
koopmansgulden waarvan de helft betaald moet worden met Pinksteren en 
de andere helft met St. Maarten daarna; dd 02-08. 
-Ludolp Sasse is schuldig aan Katherine Symons ƒ29 Rijnse 
koopmansgulden; dd 08-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
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556 RAK  76 FOLIO:       56v DATUM:        02-08-1481 

 onderwerp Vordering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Duren, Trude van Comparante  
  Duren, Nanning van Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar man aan haar overleden vader en haar nog 

levende moeder een bedrag van ƒ340 Rijnse g.g. geleend heeft en dat zij niet 
wil dat hij haar oude en zieke moeder maant om te betalen; zij wil dat haar 
man t.z.t. de helft van het bedrag zal ontvangen uit de nagelaten goederen 
van haar moeder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  76 FOLIO:       56v DATUM:        08-08-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scheer, Gerbrich vd Schuldenaar  
  Scheer, Femme vd Schuldenares Echtg. Albert Hoyer 
  Gasthuys, H. Geest Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn elk schuldig aan het H. Geest Gasthuys 60 h.p., samen 

120 h.p., die zij elk zullen betalen uit hun na te laten goederen die geërfd 
zullen worden door hun broer Henric van der Scheer; akte is doorgehaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

558 RAK  76 FOLIO:       56v DATUM:        16-08-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tycheler, Wobben Schuldenaar  
  Thessel, Bodewich van Schuldeiser  
  Egbertsz, Henric Schuldeiser Deventer 
  Heyle Schuldenares Zuster - Deventer 
  Remboltsz, Henrick Schuldenaar  
  Have, Geert ten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bodewich van Thessel ƒ3 Rijnse 

koopmansgulden te betalen binnen veertien dagen. 
-Henric Egbertsz meldt dat hij rekenschap zal geven van de schuld die hij 
van zijn zuster Heyle zal ontvangen; dd 16-08. 
-Henrick Remboltsz is schuldig aan Geert ten Have ƒ15 Arnhems min 1 oord 
afkomstig van een potschip, te betalen binnen één jaar na dato; folio 57, dd 
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21-08. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  76 FOLIO:       57 DATUM:        23-08-1481 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosensz, Claes Intermediair  
  Overdijck, Lubbert Intermediair  
  Johansz, Jacob Intermediair Timmerman 
  Liefmans, Femme Comparante e. zijde  
  Claesz, Geert  Comparant a.zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een schikking getroffen tussen Femme Liefmans en 

Geert Claesz; er is afgesproken dat Geert haar zal geven ƒ6 Arnhems, dan 
mag hij Femme’s achterhuis betimmeren over de gehele hoogte en wanneer 
hij dat wil; voorwaarde is dat hij tussen beide huizen een nieuwe goot zal 
maken, beiden repareren hun eigen dak en zullen het onderhoud van de 
goot delen, de muur zal voor de helft van Geert zijn. Dit is door de Raad 
bekrachtigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

560 RAK  76 FOLIO:       57 DATUM:        25-08-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelijsz, Johan Schuldenaar  
  Schulte, Lubbert Schuldeiser  
  Ziel, Willem Schuldenaar  
  Sulman, Johan Schuldeiser  
  Egbertsz, Claes Schuldenaar  
  Claes, Lijsbeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Schulte ƒ45 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Gallus. 
-Willem Ziel is schuldig aan Johan Sulman ƒ14 Rijnse koopmansgulden en 1 
oord; dd 31-08. 
-Claes Egbertsz is schuldig aan Lijsbeth Claes ƒ3 Arnhems direct te betalen; 
dd 31-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
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561 RAK  76 FOLIO:       57 DATUM:        01-09-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotartsz, Geert Schuldenaar  
  Olde, Tyman die Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
  Geertsz, Henric Schuldeiser Smid 
  Lenting, Claes Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman die Olde ƒ45½ Rijnse koopmansgulden 

en 1 stoter, nu te betalen ƒ11 Rijnse gulden, met St. Michael ƒ12 Rijnse 
gulden en de rest met Midwinter. 
-Aan Henric Dubbeltsz is hij schuldig ƒ13 Rijnse koopmansgulden; dd 03-09.  
-Henric Geertsz heeft ontvangen van Claes Lenting het geld van de 9 ijzeren 
bussen met toebehoren die hij voor hem gemaakt heeft; hij bedankt voor de 
betaling met belofte van vrijwaring; dd 03-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

562 RAK  76  FOLIO:       57 DATUM:       03-09-1481 

 onderwerp Rekening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, Gerijt van Comparant Klokkengieter 
  Kerkmeesters  Schuldeiser St. Nicolaaskerk 
     
 samenvatting Comparant verklaart de kerkmeesters van de St. Nicolaas kerk schuldig te 

zijn 6000 pond klokspijs nu liggend Boven de Poort in het Rademakers 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  76 FOLIO:        57 DATUM:        06-09-1481  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reynersz, Gerbrant Schuldenaar Enkhuizen 
  Lutteke, Gerbrant Schuldeiser  
  Scoenbeec, Peter van  Schuldenaar  
  Johansz, Gerijt Schuldeiser Zomerdijk 
  Tripmaker, Herman Schuldenaar  
  Grote, Johan de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gerbrant Lutteke 5½ last rogge van ƒ34½ 

postulaats gulden de last.  
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-Peter van Scoenbeec is schuldig aan Gerijt Johansz ƒ7 Rijnse 
koopmansgulden; dd 18-09. 
-Herman Tripmaker is schuldig aan Johan de Grote ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden min 1 witte stuiver; dd 18-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  76 FOLIO:      57 DATUM:         19-09-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelijs Schuldenaar  
  Berck, Johan Schuldeiser  
  Byen, Henric mette Schuldenaar  
  Stelling, Herman Schuldeiser  
  Tymansz, Meynert Schuldenaar  
  Jacobsz, Ghijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Berck ƒ86½ Rijnse gulden te betalen ...? 

in Vlaams geld. 
-Henric Mette Byen is schuldig aan Herman Stelling ƒ20 Rijnse gulden; 
folio 57v, dd 02-10. 
-Meynert Tymansz is schuldig aan Ghijsbert Jacobsz ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden te betalen vóór St. Maarten; folio 57v, dd 02-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK  76 FOLIO:        57v  DATUM:         28-09-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loye, Johan die Schuldenaar Geelgieter 
  Byndopp, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Byndopp 5 pond groot 

Vlaams wegens een lening en zal dit betalen van het geld dat uit Frankrijk 
komt van de goederen die de Fransozen verleden jaar in beslag hebben 
genomen uit onze burger schepen en waarbij door mr Aerent Mulert  een 
overeenkomst is gemaakt; maar wat schuldeiser eventueel te weinig 
ontvangt, zal door comparant worden betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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566 RAK  76 FOLIO:       57v DATUM:        04-10-1481 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Heyman Maesz en de Gheyensteeg 
   
 comparanten Erntsz, Lijsbeth Comparante  
  Oenden, Henric van Momber  
  Claesz, Henric Momber  
  Sloyer, Jacob Schuldenaar En echtg. Benedicta 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat Jacob Sloyer en zijn dochter(?) Benedicta nog 

schuldig zijn aan mr Jacob Byndopp en echtgenote ƒ62½ Rijnse 
koopmansgulden van het bedrag vermeld in het stadsboek en dat zij 
daarvoor als onderpand hebben gesteld hun huis, strekkend tot aan de 
IJssel, m.u.v. de jaarlijkse uitgang. Daarom belooft schuldenaar om Lijsbeth 
Ernstz te vrijwaren en stelt haar als onderpand 19 grote borden, 8 kleine 
borden en 1 kom, 19 moesschotels, 14 falsyren, 2 tinnen kannen, 8 kwarten 
kannen en 4 kannen van een halve pint, 10 mengele kannen, 5 kleine 
mengele kannen,  2 tinnen koppen, 1 tinnen mosterdpot, 3 tinnen pispotten, 
6 tinnen teloren, 3 tinnen maten, 1 ketel van 4 emmers, 1 van 3 emmers, 1 
scolderketel, 3 ketels van 1½ emmer, 1 aker van 1 emmer, 1 kleine ketel, 3 
berken in de IJssel aan de kade, 1 koperen doorslag, 1 pot met een koperen 
rand, een schuimspaan, 1 pan om suiker te branden, 2 bekkens in de grote 
kamer, 1 scheerbekken, 2 kleine waterbekken, 1 pot van 2 kwarten, 1 
dagelijkse mengele, 3 watervaten, 1 grote pot van 6 kwarten, 1 pot van 4 
kwarten, 3 potten van 3 kwarten, 1 mengelepot, 1 kleine vijzel, 1 kandelaar 
met 2 armen, 14 kandelaars een-armig en 3 die men dagelijks gebruikt, 3 
koperen stoofjes, 2 ronde schotelrekjes, 3 potdeksels, 1 grote keteldeksel, 1 
kleine koperen deksel, 1 schuimspaan, 1 groentelepel, 2 ijzeren lepels, 2 
braadpannen, beddenlakens, dekens en andere huisraad. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

567 RAK  76 FOLIO:         58 DATUM:          06-10-1481 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Willem Comparant  
  Jacobsz, Johan Dader Leiden 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan Jacobsz ongeveer drie jaar geleden helaas 

doodslag gepleegd heeft op Johan Jacobsz, de broer van comparant; hij 
belooft geen klachten te hebben of wraak te nemen en de afspraak te 
respecteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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568 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        11-10-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, tussen Marten Voirne en Albert Scoemaker, zijn vader 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ8½ Arnhems te betalen 

half met Petri ad Cathedram en half met Pasen en stelt daarvoor als 
onderpand zijn huis, met een jaarlijkse uitgang van 1 h.p. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

569 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        12-10-1481 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Russche, Gosen Volmachtgever Goudsmid - broer v.

1
) 

  Willemsz, mr Marten Gevolmachtigde Priester 
  Jacobsz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Marten Willemsz en Johan 

Jacobsz om namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen en te 
ontvangen alles wat hem van zijn overleden broer toekomt en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) wijlen priester Albert Visken, kanunnik te Utrecht 

   

 

 

570 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        15-10-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Florisz, Roloff Schuldenaar  
  Johansz, Wenemer Schuldeiser  
  Beerntsz, Wessel Schuldenaar Smid 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Sickensz, Lewe Schuldenaar  
  Kuenretorff, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wenemer Johansz ƒ5 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord en zet daarvoor als onderpand zijn zwartgerugde koe op 
Seveningen. 
-Wessel Beerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ9 Rijnse 
koopmansgulden min 4 stuiver; dd 15-10. 
-Lewe Sickensz is schuldig aan Henric Kuenretorff ƒ80 Rijnse 
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koopmansgulden; dd 16-10.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

571 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        16-10-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Beste, Johan de Schuldenaar  
  Suetken Schuldeiseres Wed. Hugo Johansz 
  Fije Schuldenares Wed. Joh. Kemerling 
  Tripmaker, Jacob Schuldeiser De vrouw van ... 
  Byen, Henric mette Schuldenaar  
  Johansz, Tyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Hugo Johansz ƒ3½ Rijnse 

koopmansgulden, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen in de 
vrijheid van Kampen, voor het geval hij zijn reis naar Rome niet overleeft.  
-De weduwe van Johan Kemerling is schuldig aan de vrouw van Jacob 
Tripmaker uit Zwolle ƒ5 courante Rijnse gulden te betalen veertien dagen na 
St. Maarten; dd 06-11. 
-Henric Mette Byen is schuldig aan Tyman Johansz 35 kromstaarten; dd 19-
11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

572 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        16-10-1481 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lutken, Gerbrant Claesz Comparant  
  Johan Zoon  
     
 samenvatting Comparant heeft voor zijn zoon Johan een bedrag betaald van ƒ20 

postulaats g.g. en ƒ2½ Rijnse koopmansgulden per jaar in Oost-Friesland 
vanwege het schip dat Johan van koopman Johan Scaep gekocht had.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

573 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        16-10-1481 

 onderwerp Huwelijk 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Ringhouwer, Johan Comparant e. zijde  
  Katherine Comparante a. zijde  Dochter Joh. Derixsz 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij gaat trouwen met de dochter van Johan Derixsz 

uit Harderwijk en zodra dit gebeurd is zullen zij een gezamenlijk huishouden 
voeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

574 RAK  76 FOLIO:       58 DATUM:        19-11-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grewer, Johan Schuldenaar  
  Beerntsz, Wolter Schuldeiser  
  Hanegreve, mr Jelysz Schuldenaar  
  Sculten, Geert Schuldeiser  
  Randen, Geert van Schuldenaar  
  Randen, Johan van  Schuldenaar  
  Pelsz, Willem Schuldeiser  
  Johansz, Reynder Schuldeiser Nijmegen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wolter Beerntsz ƒ3½ Rijnse koopmansgulden 

min 2 witte stuiver. 
-mr Jelysz Hanegreve is schuldig aan Geert Sculten ƒ420 courante Rijnse 
gulden, waarvan hij binnen acht dagen ƒ100 moet betalen en de rest met 
Midvasten aan Johan vd Vene; na acht dagen moet hij een borg aanstellen; 
dd 22-11. 
-Geert en Johan van Randen zijn schuldig aan Willem Pelsz en Reyner 
Johansz ƒ12 Rijnse koopmansgulden, te betalen met Midvasten in Deventer; 
folio 58v, dd 26-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

575 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        26-11-1481 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Eybergen, Johan van Comparant  
  Igersz, Seyne Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Seyne Igersz 10 duizend 

middelstenen, goed gebrand ten behoeve van het Minderbroeders Convent, 
te leveren binnen veertien dagen in Kampen op de kade; alles is reeds 
betaald. Hij stelt als onderpand al zijn goederen in Kampen.  

   
 bijzonderheden Geen 



227 

 

   

 

 

576 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        26-11-1481 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Huis en erf de Gulden Lewe 
   
 comparanten Uterwijck, Herman  Verhuurder  
  Albertsz, Meynart Huurder En echtg. Selye 
     
 samenvatting Comparant heeft verhuurd aan Meynart Albertsz en diens echtgenote het 

huis de Gulden Lewe waar zij nu in wonen voor een periode van vier jaar 
m.i.v. Pasen 1482, jaarlijks voor 48 h.p. te betalen met Midwinter en met 
Pasen; zij mogen de overeenkomst opzeggen vóór St. Maarten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

577 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        26-11-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloyer, Jacob Schuldenaar  
  Drager, Beernt Schuldeiser  
  Willemsz, Johan Schuldenaar  
  Zwolle, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Beernt Drager ƒ17 Rijnse gulden min 11 

kromstaarten, waarvan ƒ5 Rijnse gulden betaald moeten worden binnen 
twee weken en de rest in twee termijnen: de helft met Pasen en de andere 
helft met St. Jacob. 
-Johan Willemsz is schuldig aan Johan van Zwolle ƒ7½ Arnhems; dd 26-11. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

578 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        26-11-1481 

 onderwerp Verkoop 
   
 onroerend goed Tremike 
   
 comparanten Jacobsz, Dirck Comparant  
  Beerntsz, Wolter Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wolter Beerntsz zijn tremike 

(roeisloep) met alle toebehoren zoals deze te water gaat en ligt in Brunnepe 
voor ƒ15 Rijnse koopmansgulden; koper zet het schip als onderpand. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        26-11-1481 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ottensz, Arent Comparant Bolsward 
  Morre, Beernt Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij gewerkt heeft voor Beernt Morre en dat deze 

hem wel betaald heeft, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
De opdrachtgever bedankt comparant voor zijn goede diensten en die van 
zijn gezel Dietmer Vale.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

580 RAK  76 FOLIO:       58v DATUM:        13-12-1481 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ludekensz, Johan Schuldenaar Steenwijk 
  Henricsz, Aelt Schuldeiser  
  Jacobsz, Requien Schuldeiser  
  Andriesz, Reyken Schuldenaar  
  Beerntsz, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aelt Henricsz ƒ24 Rijnse gulden, waarvan ƒ8 

met Midwinter 1482 betaald moeten worden, een jaar daarna ƒ8 en tenslotte 
in 1484 het laatste deel.  
-Aan Requien Jacobsz is hij schuldig ƒ9 Rijnse koopmansgulden te betalen 
met Midvasten over een jaar; dd 13-12. 
-Reyken Andriesz is schuldig aan Willem Beerntsz ƒ40 Rijnse 
koopmansgulden, de helft te betalen met St. Maarten en de andere helft een 
jaar daarna; folio 59, 31-12.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  76 FOLIO:       59 DATUM:        03-01-1482 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Pleitschip 
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 comparanten Duren, Nannyng van Comparant  
  Topkens, Henrick Koper  
     
 samenvatting Comparant heeft verkocht aan Henrick Topkens het achtste deel van een 

schip dat hij bezat van een pleitschip liggend in Veere, Zeeland en dat 
toebehoord heeft aan Wijnken Wesselsz, met alle toebehoren; hij heeft het 
geld ontvangen en bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

582 RAK  76 FOLIO:       59 DATUM:        03-01-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Rotartsz, Geert Schuldeiser  
  Kremer, Johan Schuldenaar  
  Mulre, Goert Schuldeiser Schipper 
  Remboltsz, Rembolt Schuldenaar  
  Henrixsz, Aerent Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Rotartsz ƒ8 Rijnse gulden en 7 stuivers. 

-Johan Kremer is schuldig aan Goert Mulre ƒ27 Rijnse gulden van drie last 
as, te betalen met Midwinter; dd 24-01. 
-Rembolt Remboltsz is schuldig aan Aerent Henrixsz ƒ2 courante Rijnse 
gulden; dd 29-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

583 RAK  76 FOLIO:       59 DATUM:        03-01-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Evertsz, Albert Schuldeiser  
  Machorsz, Jacob Schuldeiser  
  Johansz, Jacob Schuldeiser  
  Holtsager, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Albert Evertsz, Jacob Machorsz, Jacob Johansz 

en Johan Holtsager samen 25 h.p. waarvoor hij als onderpand stelt alle 
goederen die hij binnen de vrijheid van Kampen bezit; dit is voor alles wat 
zij voor hem aan de stad betaald hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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584 RAK  76 FOLIO:       59 DATUM:        29-01-1482 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Weide met hofstede 
  Vollenhove, bij de dijk, tussen de Broeders en Alert Roeloffsz 
   
 comparanten Lubbertsz, Peter Comparant  
  Broeders 3e orde Fra. Schuldenaar St. Janskamp 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de Broeders Franciscanen van St. Janskamp te 

Vollenhove hem hebben afgelost de jaarlijkse ƒ2 Rijnse g.g. uit een weide 
met de woeste hofstede, strekkend tot aan de nieuwe were en in het westen 
aan Johan vd Rutenberchs hofstede en de steeg naar de dijk. Hij bedankt 
voor de betaling met belofte van vrijwaring; hij maakt geen aanspraak meer  
op dat land. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

585 RAK  76 FOLIO:       59 DATUM:        29-01-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Noertssche, Derick Schuldenaar  
  Johansz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Johansz 8 h.p., waarvoor hij als 

onderpand stelt zijn huis in Brunnepe, totdat alles betaald is.  
NB in de kantlijn: de 8 h.p. zijn betaald op een ½ h.p. na in tegenwoordigheid 
van Dericks momber en de weduwe van Peter Johansz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

586 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        31-01-1482 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Land bij Zwartsluis 
   
 comparanten Pannert, Pilgrim Schuldenaar  
  Gasthuys, H. Geest Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant belooft dat hij met St. Maarten a.s. zal aflossen aan het H. Geest 

Gasthuys de jaarlijkse 3 h.p. gevestigd op zijn land bij Zwartsluis met alle 
pacht, op voorwaarde dat de schuldbrief hierna geen waarde meer heeft 

   
 bijzonderheden Geen 
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587 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        01-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosensz, Geert Schuldenaar  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
  Albertsz, Jacob Schuldenaar  
  Warnersz, Johan Schuldeiser  
  Sloyer, Jacob Schuldenaar  
  Symons, Katherine Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van den Berge ƒ5½ courante Rijnse 

gulden waarvoor hij als onderpand stelt zijn paard en wagen, totdat alles 
betaald is. 
-Jacob Albertsz is schuldig aan Johan Warnersz ƒ80 Rijnse gulden, een 
derde deel te betalen met 1 mei, het tweede deel een jaar daarna en het 
laatste deel weer een jaar later; dd 07-02. 
-Jacob Sloyer is schuldig aan Katherine Symons ƒ10 Rijnse gulden en 16 
kromstaarten, te betalen met Pasen; dd 07-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        03-02-1482 

 onderwerp Legaat 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Rijckman Comparant  
  Stelling, Herman (v) Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij ieder na hun dood aan het H. Geest Gasthuys 

ƒ15 Rijnse g.g. geven uit hun gerede goederen. 
NB in de kantlijn: de helft hiervan is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

589 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        07-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Reynersz, Andries Schuldenaar  
  Geertsz, Hermen Schuldenaar  
  Beerntsz, Willem  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn samen schuldig aan Willem Beerntsz een bedrag van ƒ44 

postulaats gulden, waarvan zij met Pasen ƒ12 moeten betalen, met St. 
Maarten ƒ16 en met St. Maarten daarna weer ƒ16 Rijnse gulden, afkomstig 
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van de aankoop van een rijnschip.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        07-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Evert Schuldenaar  
  Vrese, Peter Schuldeiser  
  Sloyer, Jacob Schuldenaar  
  Berge, mr Roloff vd Schuldeiser Zutphen 
  Petersz, Lubbert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Vrese ƒ12½ Rijnse gulden. 

-Jacob Sloyer is schuldig aan mr Roloff van den Berge ƒ10 Rijnse gulden en 
2 witte stuivers te betalen met Midwinter; dd 09-02. 
-mr Roloff van Zutphen meldt dat Lubbert Petersz met Midwinter ƒ10 Rijnse 
gulden en 2 witte stuivers moet betalen; dd 09-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

591 RAK  76 FOLIO:       59v DATUM:        12-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Willemsz, Belye Schuldenares  
  Egbertsz, Hessel Schuldeiser  
  Gerytsz, Gerryt Schuldenaar  
  Volkersz, Nanning Schuldeiser En echtg. Niese 
  Rijssen, Herman van  Schuldenaar  
  Hoppenbrouwer, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan Hessel Egbertsz ƒ6 courante Rijnse gulden 

en 8 stuiver, te betalen met Pasen. 
-Gerryt Gerrytsz is schuldig aan Nanning Volkertsz en echtgenote ƒ37½ 
Rijnse gulden, afkomstig van een rijnschip, waarvan ⅓ deel betaald moet 
worden met St. Jan, het tweede deel met St. Maarten en het laatste deel weer 
met St. Jan daarna; 12-02. 
-Herman van Rijssen is schuldig aan Henric Hoppenbrouwer ƒ3 courante 
Rijnse gulden; dd 20-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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592 RAK  76 FOLIO:       60 DATUM:        13-02-1482 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thoring, Ghise Comparant En echtg. Beertken 
  Pannert, Pilgrim Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant heeft problemen gehad met Pilgrim Pannert inzake een 

overeenkomst die zij met elkaar hadden over een vierendeel boter; een en 
ander is opgelost onder leiding van de intermediairs Jacob Klinge en Wicher 
Rensinck; als er niet in de brief staat dat Pilgrim schade kan ondervinden, 
dan zal hij ook vrij zijn van die schade.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

593 RAK  76 FOLIO:       60 DATUM:        16-02-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vale, Dietmer Comparant  
  Morre, Beernt Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Beernt Morre is Noorwegen gediend heeft en dat 

deze hem volledig betaald heeft, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. Mocht het blijken binnen twee jaar dat hij voor Beernt Morre 
goederen op krediet gekocht heeft of schulden heeft gemaakt die nog niet 
betaald zijn, dan zal hij deze zelf betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

594 RAK  76 FOLIO:       60 DATUM:        20-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fredericksz, Wybrant Schuldenaar  
  Seynensz, Claes Schuldeiser  
  Wichersz, Wolbert Schuldenaar  
  Gasthuys, H. Geest Schuldeiser  
  Petersz, Bauke Schuldenaar  
  Dirxsz, Symon Jacobsz Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Seynensz ƒ2 courante Rijnse gulden. 

-Wolbert Wichersz meldt aan Gosen Klinkenberch en Rotger Scheer dat hij 
na zijn dood aan het H. Geest Gasthuys zal betalen 20 h.p. uit zijn gerede 
goederen, namens zijn moeder die een proveniersplaats in het Gasthuys 
heeft gekregen; mede aan kerkmeesters Johan van Thye en Johan Coepsz; 
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dd 20-02. 
-Bauke Petersz is schuldig aan Symon Jacobsz Dirxsz ƒ50 Rijnse gulden 
van 20 stuiver de gulden, te betalen met Midvasten over een jaar; dd 23-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

595 RAK  76  FOLIO:       60 DATUM:       23-02-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoyer, Geert Schuldenaar  
  Dirxsz, Symon Jacobsz Schuldeiser Edam 
  Thymansz, Henric Schuldenaar  
  Tripmaker, Geert Schuldeiser  
  Ghysbertsz, Tyman Schuldenaar  
  Ghysbertsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Symon Jacobsz Dirxsz ƒ82 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan ƒ36 betaald moet worden met St. Maarten en 
ƒ46 met St. Maarten een jaar daarna.   
-Henric Thymansz is schuldig aan Geert Tripmaker 4 mud rogge 
Vollenhoofse maat, te leveren donderdag na Midvasten; akte is 
doorgehaald; dd 23-02.  
-Tyman Ghysbertsz is schuldig aan Willem Ghysbertsz 6 h.p. te betalen 
met St. Maarten; dd 23-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

596 RAK  76 FOLIO:        60 DATUM:         23-02-1482 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prechel, Claes Volmachtgever Dantzig 
  Tripmaker, Geert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Tripmaker om namens hem te 

vorderen van mr Johan de timmerman van Harderwijk ƒ7½ Rijnse 
koopmansgulden die deze hem schuldig is van een houten kast en een 
lade.   

   
 bijzonderheden Geen 
    

 

 

597 RAK  76 FOLIO:      60v DATUM:         04-03-1482 
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 onderwerp Transport  van rechten 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Pannert, Pilgrim Comparant  
  Holte, Geert ten Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geert ten Holte een achtste 

deel van een schip met toebehoren waarvan deze schipper is en uitvaart op 
eigen risico; als het schip weer veilig terugkomt dan zal Geert hem geven 
ƒ105 Rijnse koopmansgulden; borgen zijn Symon Glauwe en Johan 
Florisz.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

598 RAK  76 FOLIO:       60v DATUM:         04-03-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksz, Johan Schuldenaar Oldebroek 
  Backer, Henric de Schuldeiser  
  Tasschemaker, Hans die Schuldenaar Wesel 
  Holte, Johan ten Schuldeiser  
  Hoyer, Geert Schuldenaar  
  Pannert, Pilgrim Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric de Backer ƒ10 Arnhems te betalen met 

St. Jan. 
-Hans die Tasschemaker is schuldig aan Johan ten Holte ƒ70 Rijnse 
koopmansgulden; dd 04-03. 
-Geert Hoyer is schuldig aan Pilgrim Pannert ƒ9 Rijnse koopmansgulden; 
dd 08-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

599 RAK  76 FOLIO:       60v DATUM:        10-03-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Geert Schuldenaar  
  Vene, mr Tyman vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Tyman van der Vene wegens een lening een 

bedrag van 30 gouden kronen, ƒ32 Rijnse g.g., ƒ5 Hongaarse gulden en 6 
witte stuivers, te betalen met St. Maarten in valuta van die waarde; borg 
staan Lubbe, weduwe Heyman Ydensz, de moeder van Geert, met 
toestemming van Rotger Scheer zijn momber. 
Verder meldt comparant nog schuldig te zijn aan mr Tyman ƒ14 Andriesz 
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gulden en ƒ10 Arnhems, ook te betalen met St. Maarten.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  76 FOLIO:          60v    DATUM:       11-03-1482         

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Geert Schuldenaar  
  Dercksz, Koen Schuldeiser  
  Lambertsz, Alyt Schuldenares  
  Schere, Rotger Schuldeiser  
  Remboltsz, Henrick Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Koen Dercksz ƒ2 Rijnse koopmansgulden en 

16½ witte stuiver. 
-Alyt Lambertsz is schuldig aan Rotger Schere ƒ9 Rijnse koopmansgulden, 
waarvan met St. Michael ⅓ deel betaald moet worden, verder met Maria 
Lichtmis en het laatste deel met Pinksteren; dd 11-03. 
-Henrick Remboltsz is schuldig aan Johan Henricksz 24½ witte stuiver, 1 
taeke wijn en 2 kromstaarten voor het gerechtsgeld; folio 61, dd 26-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  76 FOLIO:       60v DATUM:        12-03-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorre, Johan Comparant Elburg 
  Ygermansz, Henric Comparante De weduwe van ... 
  Albertsz, Peter Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Henric 

Ygermansz en Peter Albertsz het derde deel van de 200 h.p. die Geert 
Willemsz zijn drie minderjarige kinderen heeft nagelaten; hij bedankt hem 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

602 RAK  76 FOLIO:       60v DATUM:        13-03-1482 

 onderwerp Transport van gelden 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schelney, Geert van Comparant Deventer 
  Bolhoirne, Ludeken Begunstigde Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan de schout van Kampen overdraagt goederen 

of de gelden daarvan, n.l. een bedrag voor 56 ton vis voor de ƒ23 Rijnse 
gulden, die de schout beloofd heeft te geven aan schipper Ludeken 
Bolhoirne; zolang dat niet gebeurd is, kan niemand aanspraak op dat geld 
maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

603 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        13-03-1482 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schelney, Geert van Comparant Deventer 
  Blanckert, Ghise Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant draagt over aan Ghise Blanckert de goederen of het geld ervan, 

n.l. 56 ton gezouten vis voor ƒ31 Rijnse gulden, zoals hij de goederen aan de 
schout van Kampen heeft overgedragen voor ƒ23 Rijnse gulden; de schout 
en Ghise blijven recht houden op dat geld zolang het niet uitbetaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

604 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        19--03-1482 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Witte, Dirck Comparant Harderwijk 
  Ottensz, Roloff Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Roloff Ottensz een rijnschip 

met 300 mud hop, zoals dat nu ligt in het Dokumerdiep; koper zal Dirck 
betalen ƒ100 Rijnse koopmansgulden en ƒ55 Rijnse gulden, waarvan nu de 
helft betaald is en de rest betaald wordt op 1 mei.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        19-03-1482 

 onderwerp Aflossing van rente 
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 onroerend goed Land op de Sonnenberch 
   
 comparanten Bigge, Geert Comparant  
  Yonne, Femme van  Echtgenote  
  Uterwijc, Herman van Schuldenaar Namens broer Peter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Herman van Uterwijc hen afgelost heeft de 

jaarlijkse 7 h.p. die zij ontvingen uit een land op de Sonnenberch vanwege 
diens broer Peter van Uterwijc; hiermee is de aantekening in het stadsboek 
waardeloos geworden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

606 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        23-03-1482 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Johan Comparant Kramer 
  Johansz, Mathijs Comparant  
  Goyken, Zwarte Opdrachtgever  
  Borgertsz, Dirck Borg  
     
 samenvatting Comparanten beloven samen en elk voor allen, om met St. Jan te leveren 

aan Zwarte Goyken 25 duizend middelstenen in Kampen op de Welle; Dirck 
Borgertsz zal hen zo nodig schadeloos stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

607 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        27-03-1482 

 onderwerp Aanbod 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistken, Aernt Comparant  
  Geertsz, Peter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Claes Bolhoirne terecht voordeel wil hebben van 

Dode Allartsz,  Claes Lenting en Jacob Johansz van de over boord gezette 
goederen, dat hij dat wel wil betalen; borg is Peter Geertsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

608 RAK  76 FOLIO:       61 DATUM:        28-03-1482 
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 onderwerp Levering en betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Geert Comparant  
  Tymansz, Ghijsbert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ghijsbert Tymansz de 

komende oogst van haver en gerst, elke vim haver voor ƒ3½ Arnhems en 
elke vim gerst voor 2 h.p., alles te leveren in de hooiberg volgens meiers 
recht. Levert hij niet in de hooiberg, dan betaalt Ghijsbert niet; wat in de 
hooiberg geleverd wordt zal in mindering worden gebracht op de schuld die 
comparant aan Ghijsbert heeft volgens het stadsboek. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

609 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:       29-03-1482  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Demmer, Berent Comparant Alias Berent Gertsz 
  Kersemaker, Florisz Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Florisz Kersemaker, namens 

Roloff Knokenhouwer uit Groningen, een bedrag van ƒ16 Arnhems min 1 
stoter dat deze hem schuldig was volgens schuldbrief. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

610 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        29-03-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Baer, Lubbert Schuldeiser Zwolle 
  Hermsz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Duren, Nanning van Schuldeiser  
  Jansz, Wessel Schuldenaar  
  Wunder, Henrick - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Baer ƒ50 Rijnse koopmansgulden en 

ƒ47 Rijnse gulden te betalen acht dagen na Pasen zonder verdere rechten te 
hebben. 
-Johan Hermsz is schuldig aan Nanning van Duren ƒ12½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan; dd 01-04. 
-Wessel Jans is schuldig aan Henrick Wunder de Oude ƒ64 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan de helft betaald moet worden met Pinksteren en 
de andere helft met Pinksteren over een jaar; akte is doorgehaald; dd 01-04.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

611 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        11-04-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t 
   
 comparanten Harstenhorst, Dirck van Comparant Broers 
  Harstenhorst, Gheert van Comparant  
  Harstenhorst, Jacob van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Dyrck Goltsmyt, verklaren ontvangen te hebben 

van priester Peter Muerman, Henrick van Oenen, mr Gosen van Hattem, 
Egbert Kruser en Mette van Voirst, executeurs van het testament van Gosen 
van Voirst, elk 25 h.p. die deze, hun neef, hen heeft nagelaten; zij bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

612 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        11-04-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Reynersz, Andries Schuldeiser  
  Geertsz, Herman Schuldeiser   
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Andries Reynersz en Herman Geertsz samen 

ƒ30 Rijnse koopmansgulden en 14 witte stuivers, waarvan de helft betaald 
moet worden met St. Maarten en de andere helft met St. Maarten een jaar 
daarna; akte is doorgehaald; dd 11-04. 
NB in de kantlijn: betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

613 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        11-04-1482 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Collen, Herman van Schuldenaar  
  Lubbe Schuldeiseres Wed. Heyman Ydensz 
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 samenvatting Comparant is schuldig aan de weduwe van Heyman Ydensz 300 h.p. tegen 5 

% waarvan hij jaarlijks met St. Maarten een deel zal betalen, gevestigd op 
zijn woonhuis; hij belooft nu met St. Maarten 100 h.p. te betalen en een jaar 
daarna ook 100 h.p. en tenslotte weer een jaar daarna de laatste 100 h.p., op 
voorwaarde dat hij dan de rente niet direct moet betalen omdat hij zich niet 
aan de afgesproken betalingstermijn heeft gehouden. Als hij zich niet aan de 
betaling houdt, mogen Schepenen en burgemeester de tichelaarde in 
Wilsum, waardoor de schuld is ontstaan, terugnemen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

614 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        16-04-1482 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, mr Luyken de Comparant  
  Losen, Gheert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gheert Losen een bed met 

peluw voor ƒ6 Rijnse courant en 2 bekken voor ƒ2 Rijnse gulden en 1 
bureau voor ƒ4 Rijnse gulden; verder nog 3 grote tinnen schotels wegend 21 
pond voor ƒ2 Rijnse gulden en 1 oord. Comparant zal deze goederen 
overdragen met St. Michael. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

615 RAK  76 FOLIO:       61v DATUM:        18-04-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
  Rotersz, Ghese Schuldenaar  
  Jacopsz, Rijckman Schuldeiser  
  Woltersz, Aernt Schuldenaar Molenaar 
  Werve, Roloff van de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wolter Johansz 16 witte stuivers. 

-Ghese Rotersz is schuldig aan Rijckman Jacopsz ƒ3 Rijnse gulden; folio 62,   
dd 24-04. 
-Aernt Woltersz is schuldig aan Roloff van de Werve ƒ3½ Arnhems en ƒ2 
Rijnse g.g.; folio 62, dd 26-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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616 RAK  76 FOLIO:       62 DATUM:        19-04-1482 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Blanckert, Ghijse Comparant  
  Coepsz, Johan   
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Coepsz 100 h.p. 

waarvoor hij belooft te verbinden 5 h.p. tinsgeld per jaar gevestigd op zijn 
huis, waar vroeger Johan Willemsz in woonde.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

617 RAK  76 FOLIO:       62 DATUM:        19-04-1482 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dolre, Roloff van  Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat alle ponden en renten die hij eertijds van het 

klooster van Windesheim gekocht had volgens een brief met zegel van 
schepenen uit Zwolle, Henrick van de Water en Jacob van Wijtman, anno 
1446 op St. Gregorius avond, dat hij deze gekocht heeft met het geld van het 
Agnieten klooster op de Vloeddijk in Kampen, ten behoeve van het klooster 
en toebehorend aan het klooster, dd 21-02-1482. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

618 RAK  76 FOLIO:       62 DATUM:        25-04-1482 

 onderwerp Kwijting 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lampe, Berent Comparant  
  Allertsz, Doede Compagnon  
  Geye, Wycher Idem  
  Clynge, Jacop Idem  
  Glugkemaker, Ghrert Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn compagnons alle verplichtingen heeft 

kwijtgescholden van de maatschap die zij in Bergen, Noorwegen, samen 
hebben gehad, m.u.v. Doede Allertsz die nog moet bijdragen in de schulden 
van de maatschap. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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619 RAK  76 FOLIO:       62 DATUM:        26-04-1482 
 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Hof  
  Kampen, overkant IJssel, bij de brug, tussen Beernt Morre en de dijk 
   
 comparanten Uterwijck, Herman van  Verhuurder  
  Geertsz, Beernt Huurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart verhuurd te hebben aan Beernt Geertsz een hof aan de 

andere kant van de IJssel, strekkend tot aan de Hagen, voor een  periode 
van zes jaar m.i.v. Pasen l.l., voor een bedrag van 3½ h.p. per jaar te betalen 
met Pasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  76 FOLIO:       62 DATUM:        26-04-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schrevelsen, Derck Schuldenaar Borduurwerker 
  Henrixsz, Mense Schuldeiser Metselaar  -  Meppel 
  Dorsten, Lambert van Schuldenaar  
  Fie Schuldeiseres Echtg. Roloff Ottensz 
  Arentsz, Johan Schuldenaar Brunnepe 
  Witte, Dyrck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Mense Henrixsz 48 witte stuiver te betalen in  

drie termijnen: met St. Michael, met Pasen en weer met St. Michael. 
-Lambert van Dorsten is schuldig aan de vrouw van Roloff Ottensz ƒ14 
Rijnse gulden; folio 62v, dd 30-04. 
-Johan Arentsz is schuldig aan Dyrck Witte 2 h.p. en 3 witte stuivers; folio 
62v, dd 30-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  76 FOLIO:       62v DATUM:        02-05-1482 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Lubbert Volmachtgever  
  Werden, Herman van Gevolmachtigde  
  Geertsz, Peter Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Omdat hij op reis moet verstrekt comparant een volmacht aan Herman van 

Werden en zijn broer Peter om namens hem alles voort te zetten wat hij 
rechtens in gang heeft gezet inzake de beslaglegging op de goederen van 
Henrick Hugingx uit Deventer en op wat hij nog van hem tegoed heeft en 
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daarbij te handelen zoals hij zelf ook gedaan zou hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

622 RAK  76 FOLIO:       62v DATUM:        02-05-1482 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Henric Volmachtgever Smid   
  Scheer, Rotger Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant afkomstig uit Teylingen nu wonend in Engeland, verstrekt een 

volmacht aan Rotger Scheer om namens hem de jaarlijkse ƒ15 Andries 
gulden te vorderen die hij ontvangt van de stad Kampen volgens de brief die 
daarvan bestaat en met dit geld zal comparant met Midwinter de helft van de 
pacht betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

623 RAK  76 FOLIO:       62v DATUM:        03-05-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, mr Geert van Schuldenaar Klokkengieter 
  Uterwijc, Herman van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman van Uterwijc als 

kerkmeester van de St. Nicolaaskerk te Kampen, een bedrag van 210 h.p. te 
betalen vóór Kerstmis; mocht dit niet het geval zijn, dan zal hij voor alle 
klokken die hij voor de kerk gegoten heeft en nog gieten zal als onderpand 
stellen al zijn gereedschappen, klokspijs, huisraad en overige goederen in 
de stadsvrijheid van Kampen, zodat de kerkmeester de schuld kan verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

624 RAK  76 FOLIO:       62v DATUM:        04-05-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grybber, Jacob Schuldenaar  
  Lubbert, Lubbert Schuldeiser Colner 
  Hermansz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
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  Busch, Jacob Schuldeiser  
  Vysken, Wolter Schuldenaar  
  Geertsz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Lubbert Colner ƒ6 Arnhems; akte is 

doorgehaald. 
-Johan Hermansz is schuldig aan Jacob Busch ƒ9 Rijnse gulden te betalen 
met de St. Maartens markt; dd 07-05. 
-Wolter Vysken is schuldig aan Herman Geertsz ƒ3 Rijnse koopmansgulden; 
dd 07-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

625 RAK  76 FOLIO:       63 DATUM:        08-05-1482 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelys Volmachtgever  
  Rode, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Rode om namens hem zijn 

uitstaande schulden binnen en buiten Kampen te innen en heeft hem 
daarvoor zijn schuldboek overhandigd, zodat hij kan handelen zoals 
comparant gedaan zou hebben en verder kwijting te verlenen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

626 RAK  76 FOLIO:       63 DATUM:        10-05-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haerst, Lieve van  Schuldenares  
  Glauwe, Symon Momber  
  Bussch, Aernt ten Momber  
  Florisz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante is schuldig aan Johan Florisz 15 Gouden Leeuwen en stelt 

daarvoor als onderpand al het gereedschap, de kleinodiën en andere 
goederen die op Johans terrein staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

627 RAK  76 FOLIO:       63 DATUM:        11-05-1482 
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 onderwerp Herroeping testament 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijsbeth  Comparante Wed. Eernst v. Hiemstede 
     
 samenvatting Comparante verklaart alle testamenten en legaten te herroepen die zij 

gemaakt heeft dd Pinksteren 1468 met zegel van Jacop de Witte en Ruderic 
van Uterwijc; deze hebben geen waarde meer en evenmin dat wat in het 
stadsregister staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

628 RAK  76  FOLIO:       63 DATUM:       14-05-1482 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Landerijen Asschet 
   
 comparanten Vene, Jacop vd Intermediair  
  Petersz, Lubbert Intermediair  
  Ygermansz, Seyne Comparant e. zijde  
  Mette Comparante a. zijde Schoonzuster 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een geschil beslecht 

tussen Seyne Ygermansz en Mette, de weduwe van zijn broer Henric, over 
de landerijen die zij samen hebben in de Asschet. Er is besloten dat 
partijen het land samen zullen verhuren of samen zullen hooien en het hooi  
verkopen en de opbrengst samen delen, elk in verhouding van hun aandeel 
in het land; verder is afgesproken dat de landmeter, zodra hij komt, alles 
opmeet, waarna zij het land zullen herverkavelen. De verplichtingen aan de 
dijken en dammen zullen zij delen in verhouding van hun landgrootte, de  
boete hierop bedraagt hier 50 h.p. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

629 RAK  76 FOLIO:        63v DATUM:         14-05-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geert Schuldenaar Linnenwever 
  Lijgier, Joest Schuldeiser Gent 
  Ae, Johan vd Schuldenaar  
  Kruyse, Herman Schuldeiser  
  Duren, Nanning van Schuldenaar  
  Besyken, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Joest Lijgier ƒ2 Rijnse koopmansgulden en 16 

witte stuiver, te betalen binnen veertien dagen, op voorwaarde dat 
schuldenaar mag betalen met goede weverswaren.  
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-Johan vd Ae is schuldig aan Herman Kruyse ƒ11½ Rijnse 
koopmansgulden en 4 witte stuivers en nog ƒ5 Rijnse gulden, te betalen 
als schuldenaar terug is van zijn reis; dd 15-05. 
-Nanning van Duren verklaart dat Henric Besyken hem niets schuldig is 
van de handelsfirma die zij gehad hebben; dd 20-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

630 RAK  76 FOLIO:      63v DATUM:         18-05-1482 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elborch, Henric vd Volmachtgever  
  Rixen Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Rixen om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen binnen en buiten 
Kampen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

631 RAK  76 FOLIO:        63v DATUM:          29-05-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmit, Luyken Schuldenaar  
  Vleysch, Johan Schuldeiser Urk 
  Ae, Johan van der Schuldenaar  
  Klinge, Jacob Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar De drager 
  Uterwijc, Herman van  Schuldeiser Ruerixsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Vleysch 27 lood zilver en een ½ 

vierendeel ongefineerd. 
-Johan van der Ae is schuldig aan Jacob Klinge ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden; dd 03-06. 
-Johan Hermansz is schuldig aan Herman van Uterwijc Ruerixsz 13 
kromstaarten; folio 64, dd 13-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

632 RAK  76 FOLIO:       63v DATUM:        03-06-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kercke, Alyt van der Schuldenares  
  Wendele Schuldeiseres Dochter 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan haar dochter Wendele ƒ100 postulaats gulden 

uit haar huis en haar gerede goederen, die zij gebruikt heeft voor 
timmerwerk aan het huis, kost en kleding; zij wil dat Wendele na haar dood 
met voorrang dit geld krijgt, waarna zij met de andere kinderen gelijk 
opdeelt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  76 FOLIO:        63v  DATUM:         04-06-1482  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Venestraat 
   
 comparanten Werden, Henrick van  Schuldenaar  
  Johansz, Jacob Schuldeiser Gevolmachtigde 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Jacob Johansz, zijn peetvader, ƒ1½ Rijnse 

gulden van lepels en ƒ2 Rijnse gulden van hout en timmerwerk; verder geeft 
hij hem een volmacht om zijn huis te verhuren of te verkopen, zoals hij zelf 
zou doen. Wat schuldeiser aan het huis vertimmerd heeft en wat hij nog 
tegoed heeft, blijft in het huis zitten, m.u.v. de tins van 10 h.p. aan Lose 
Kruse. 
NB in de kantlijn: Henrick heeft ook een volmacht gegeven aan zijn oom 
Wynken Wesselsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

634 RAK  76 FOLIO:       64 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksz, Aernt Schuldenaar  
  Stevensz, Folbert Schuldeiser  
  Dort, Johan van  Schuldeiser Schipper 
  Wesselsz, Wynken Schuldeiser  
  Johansz, Aernt Schuldenaar Kamperveen 
  Uterwijc, Herman van Schuldeiser Ruerixsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Folbert Stevensz ƒ39 Rijnse koopmansgulden 

van 20 stuiver de gulden, te betalen met St. Jan 1483. 
-Johan van Dort heeft van Wynken Wesselsz het geld ontvangen van de 
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takel en de touwen die hij hem gebracht heeft van het veerschip te Kampen 
en de tol daarop gegaan; hij bedankt voor de betaling met belofte van 
vrijwaring; dd ? 
-Aernt Johansz is schuldig aan Herman van Uterwijc Ruerixsz ƒ6½ 
postulaats gulden van 14 stuiver de gulden, te betalen met St. Michael; dd 
12-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

635 RAK  76 FOLIO:       64 DATUM:        13-06-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen de wed. Joh. vd Vecht en Jacop Claesz 
   
 comparanten Visken, Wolter Schuldenaar  
  Derickssoen, Sweer Schuldeiser  
  Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Slewert, Geert Schuldeiser  
  Budde, Willem Dircksz Schuldenaar Mastenbroek 
  Uterwijc, Herman van  Schuldeiser Ruederixsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Sweer Derickssoen ƒ17 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord. 
-Johan Albertsz is schuldig aan Geert Slewert ƒ80 courante Rijnse gulden 
en stelt als onderpand zijn twee huizen Bovenpoorte, m.u.v. de jaarlijkse 
uitgang; dd 21-06.  
-Willem Budde is schuldig aan Herman van Uterwijc Ruederixsz ƒ4 
postulaats gulden van 14 stuiver de gulden, afkomstig van een paard; dd 01-
07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  76 FOLIO:       64 DATUM:        29-06-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stove, Peter en Mette i.d. Schuldenaar  
  Scheer, Rotger Schuldeiser  
  Wulf, Jacob Schuldeiser  
  Berge, Henric vd Schuldeiser  
  Mette Schuldeiseres Dienstmaagd 
  Verwer, Wychman Schuldeiser  
  Trumper, Herman Schuldeiser  
  Marten, Heer Schuldeiser  
  Werden, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Peter en Mette in de Stove zijn schuldig aan Rotger Scheer ƒ12 Rijnse 

gulden van 20 stuiver de gulden. 
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-Aan Jacob Wulf is Mette schuldig ƒ5 Rijnse gulden van een os; aan Henric 
van de Berge is zij schuldig ƒ5½ Rijnse gulden; aan Mette haar dienstmaagd 
ƒ5 courante gulden en ƒ1 Rijnse g.g.; aan Wychman Verwer ƒ13 Rijnse 
koopmansgulden; aan Herman Trumper ƒ10 Rijnse gulden; aan priester 
Marten ƒ10 Rijnse koopmansgulden en aan Herman van Werden ƒ27½ 
Rijnse koopmansgulden. 
NB in de kantlijn: hierop betaald een zwart Kamper laken voor ƒ7 Rijnse 
gulden min 1 oord. 
Verder meldt Mette dat het bed met toebehoren waarop zij slaapt in de 
kamer in de Morresteeg, toebehoort aan kapelaan Johan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

637 RAK  76 FOLIO:       64 DATUM:        11-07-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kruse, Lodewich Schuldenaar  
  Tripmaker, Gheert Schuldeiser  
  Jansz, Wessel Schuldenaar  
  Wonder, Henrick Schuldeiser  
  Kuper, Hessel Schuldenaar Hasselt 
  Klinge, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gheert Tripmaker ƒ64 postulaats gulden van 

15½ stuiver de gulden, te betalen met St. Maarten over een jaar; akte is 
doorgehaald. 
-Wessel Jansz is schuldig aan Henrick Wonder ƒ4 Rijnse gulden; dd 11-07. 
-Hessel Kuper is schuldig aan Jacop Klinge ƒ13½ Rijnse gulden te betalen 
met St. Michael; folio 64v, dd 13-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  76 FOLIO:       64v DATUM:        21-07-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotersz, Ghese Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser Kleermaker 
  Goykensz, Geert Schuldenaar  Korvenmaker 
  Kruse, Lodewych Schuldeiser  
  Lubbertsz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Henrixsz, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Albertsz ƒ9 Rijnse koopmansgulden min 1 

kromstaart. 
-Geert Goykensz is schuldig aan Lodewich Kruse ƒ5½ Rijnse gulden; dd 21-
07. 
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-Ghijsbert Lubbertsz is schuldig aan Beernt Henrixsz ƒ6 courante Rijnse 
gulden; dd 24-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

639 RAK  76 FOLIO:       64v DATUM:        24-07-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wobbeken Schuldenares Echtg. Claes Tychelersz 
  Albertsz, Peter Schuldeiser Kleermaker 
  Neesken, Claes Schuldenaar Kuinre 
  Johansz, Dorben Schuldeiser  
  Swartken, Beernt Schuldenaar  
  Tymansz, Ghijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Peter Albertsz ƒ22 Rijnse gulden, waarvan zij 

ƒ5½ gulden moet betalen met St. Michael, ƒ5½ Rijnse gulden met Midwinter, 
idem met Midvasten en de laatste termijn met Pinksteren daarna; akte is 
doorgehaald. 
-Claes Neesken is schuldig aan Dorben Johansz ƒ8 Beyerse gulden van 14 
stuiver de gulden; dd 08-08. 
-Comparant is schuldig aan Ghijsbert Tymansz ƒ4½ postulaats gulden van 
14 stuivers de gulden; dd 03-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

640 RAK  76 FOLIO:       64v DATUM:        01-08-1482 

 onderwerp Kostkoping 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, tussen Johan van Wilsem en de Hofstraat 
   
 comparanten Bleker, Grete Comparante  
  Coepsz, Johan Momber  
  Valke, Geert Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij voor 20 h.p. per jaar levenslang haar kost 

gekocht heeft bij de zusters in het St. Michiels klooster van de 3
e
 orde St. 

Franciscus buiten de Muren te Kampen, waar een zuster van haar woont. 
Een bedrag van 16 h.p. is gevestigd op het huis dat zij vertinst heeft en mag 
afgelost worden met 20 penningen tegen één; na haar dood vervalt het huis 
aan het klooster. De 4 h.p. van de lijfrente zijn gevestigd op de H. Kruis 
Memorie in de St. Nicolaaskerk en de OLV Memorie in de OLV kerk te 
Kampen, elk 2 h.p. Dit wordt bevestigd door de pater van het klooster. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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641 RAK  76 FOLIO:       64v DATUM:        03-09-1482 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hamer, Henric Comparant  
  Martensz, Lubbert  Idem  
  Lew, Reynken die Idem  
  Gerrijtsz, Henric Idem  
  Heerde, Gerrijt  van Idem  
  Henrixsz, Beernt Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten melden dat zij samen beloofd hebben dat zij Beernt Henrixsz 

zullen betalen wat de Raad beslist in de kwestie tussen Beernt Henrixsz en 
de weduwe van Marquart Henrixsz over de rogge, de pacht en de 
rechtersbrieven; zij zullen de helft betalen vóór Maria Lichtmis en de andere 
helft voor St. Jacop daarna en tevens de pacht die Beernt met Petri ad 
Cathedram 1483 moet betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

642 RAK  76 FOLIO:       65 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Johan  Wdn. van Hillen Linnenwever 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn dochter Biesken en zijn zoon Aernt de 

nagelaten goederen van hun moeder zal overdragen. Hij belooft zijn dochter 
te voeden en te kleden en te doen wat noodzakelijk is tot haar 20

e
 jaar; dan 

ontvangt zij ƒ16 Rijnse koopmansgulden en een bed met toebehoren; zijn 
zoon wordt vier jaar lang onderhouden daarna ontvangt hij voor zijn 
moeders goed ƒ16 Rijnse gulden en als hij zijn kost nog niet verdient, zal 
zijn vader hem nog onderhouden, zoals de naaste familie heeft besloten.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

643 RAK  76 FOLIO:       65 DATUM:        19-09-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heerde, Geert van Schuldenaar  
  Gerrytsz, Henrick Schuldenaar  
  Vene, Tydeman vd Schuldeiser  
  Koster, Lambert Schuldenaar Wapenveld 
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  Uterwijc, mr Henric  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn samen en elk voor allen, schuldig aan Tydeman van den  

Vene een bedrag van 21 h.p. waarvan ⅓ deel betaald moet worden acht 
dagen na St. Michael , ⅓ deel met Midwinter en het laatste deel met St. Jan; 
het bedrag is afkomstig van Asse van Heerden. 
-Lambert Koster zal binnen drie weken voor mr Henric Uterwijc voor het 
gerecht komen om 3½ h.p. betalen wegens verlies, als hij niet komt is hij 
schuldig; dd 19-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  76 FOLIO:       65 DATUM:        24-09-1482 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen St. Geertruyt en Hermans woonhuis 
   
 comparanten Uterwijck, Herman van  Comparant Ruerixsz 
  Barbier, mr Henric den Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant zal met Pasen aan Henric den Barbier betalen de jaarlijkse 13 

h.p. gevestigd op zijn huis, die hij ook mag aflossen vóór St. Victor. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

645 RAK  76 FOLIO:       65 DATUM:        24-09-1482 

 onderwerp Overeenkomst 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Johansz, Jacop Comparant  
  Symensz, Katherina Comparante Zuster 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij overeen gekomen zijn dat Jacop van het 

bedrag dat Katherina haar broer jaarlijks moet betalen, n.l. 25 h.p. lijfrente, 6 
h.p. zal afkopen zodat zij niet meer dan 21 h.p. lijfrente moet betalen, op 
voorwaarde dat Jacop dit weer ongedaan mag maken als hem dat uitkomt, 
zodat zijn zuster hem weer het oude bedrag betaalt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

646 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        26-09-1482 

 onderwerp Boterrente 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Dirck Comparant Emmeloord 
  Sybrantsz, Geertruit Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Geertruit Sybrantsz jaarlijks uit zijn huis in 

Emmeloord een kwart vat boter ontvangt volgens rechtersbrief en dat zij dit 
mogen aflossen binnen zes jaar met ƒ25 Rijnse g.g. en de verschenen 
pacht; mocht Geertruit binnen die tijd overlijden, dan mag comparant direct 
aflossen en is de rechtersbrief van nul en generlei waarde.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        26-09-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fije Schuldenares Echtg. Johan Cornelijsz 
  Lebrich, mr Marten van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Marten van Lebrich ƒ51 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan zij met St. Maarten ƒ6 Rijnse gulden moet 
betalen en verder met iedere Deventer markt ƒ6 totdat alles betaald is; 
mocht dit niet het geval zijn, dan geldt de eerste termijn als borg voor de 
laatste en wordt beschouwd als niet betaald. De betaling moet geschieden 
aan Johan Olgersz uit Deventer of aan schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

648 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        26-09-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Brunyng, Herman Schuldeiser  
  Rembertsz, Rembolt Schuldenaar  
  Willemsz, Gheert Schuldeiser  
  Greete Schuldenares Echtg. Gheert Santschuver 
  Grote, Hermen Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Brunyng ƒ91 postulaats gulden. 

-Rembolt Rembertsz is schuldig aan Gheert Willemsz 23 witte stuivers te 
betalen met Midwinter; dd 05-10. 
-De vrouw van Gheert Santschuver is schuldig aan Hermen Grote ƒ31½ 
Rijnse gulden en 1 oord van oude rekenschap en ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord, samen ƒ36½ Rijnse koopmansgulden van 20 
stuiver de gulden; dd 05-10. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

649 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        04-10-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meyersz, Henryken Comparante  
  Borch, Johan ter Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Johan ter Borch alle 100 h.p. ontvangen te 

hebben die hij haar schuldig was en in het stadsboek geregistreerd staan; 
zij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

650 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        14-10-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman van  Schuldeiser Ruerixsz 
  Oy, Johan Schuldenaar  
  Morre, Beernt Schuldeiser  
  Beerntsz, Aernt Schuldenaar Op het veen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijc Ruerixsz ƒ8 Rijnse 

koopmansgulden en 2½ witte stuiver. 
-Johan Oy is schuldig aan Beernt Morreƒ9 Rijnse koopmansgulden; dd 14-
10. 
-Aernt Beerntsz is schuldig aan Herman van Uterwijc Ruerixsz 1 h.p. en 2 
witte stuivers; dd 18-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

651 RAK  76 FOLIO:       65v DATUM:        05-10-1482 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wachtersz, Henrick Jacob de Comparant  
  Pael, Henric Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Henric Pael voor Beernt 



256 

 

Willemsz in mei a.s. een Zwols vierendeel boter te betalen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

652 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        23-10-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jacop Comparant  
  Johansz, Peter Tussenpersoon Rijcborch 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Johansz namens 

Beernt Henrixsz ƒ5 courante Rijnse gulden en ƒ1 Rijnse gulden van het 
gelag, afkomstig van de onenigheid die zij samen gehad hebben, waarbij de 
intermediairs waren Wycher Rensinck en Ghise Blanckert voor Jacop en mr 
Jelys Hanegreve en Jacop de Wachter voor Beernt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        24-10-1482 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aefken Comparante Echtg. Johan Valken 
     
 samenvatting Comparante heeft ontvangen ƒ45 courante Rijnse gulden van het geld dat 

uit Frankrijk komt en in handen van de stad is, op voorwaarde dat Johan 
Valken zich niet aan de overeenkomst wil houden die met Henric Kuenretorff 
gemaakt is in Denemarken en als Johan niet wil dat zijn vrouw het geld 
ontvangt, dan belooft Rijckman Jacopsz het geld weer in handen van de 
stad te deponeren. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

654 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        26-10-1482 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wennemersz, Johan Comparant  
  St. Michiels Opdrachtgever Op den Oort 
     
 samenvatting Comparant verklaart de zusters van het St. Michielshuis 50 mud goede 
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brouwers haver direct te leveren zodra het gedorst is, elke mud voor 11 
stuiver. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

655 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        26-01-1482 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Spijkerboersteeg 
   
 comparanten Hermansz, Evert Comparant En echtg. Stijne 
  Scepeler, Gheert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gheert Scepeler afgelost heeft de jaarlijkse 3½ 

h.p. die Bate van Wilsem, de tante van comparant, ontvangt uit het huis van 
Gheert, strekkend tot aan Henrick Pael en die comparant na haar overlijden 
zou ontvangen; zij bedanken hem voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

656 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        29-10-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willekensz, Peter Gerijtsz Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser Ruericksz 
  Borre, Claes Schuldenaar  
  Leyendecker, Jacop Schuldeiser  
  Jansz, Tymen Schuldenaar  
  Smyt, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck Ruericksz 19 witte 

stuivers. 
-Claes Borre is schuldig aan Jacop Leyendecker ƒ2½ postulaats gulden van 
14 stuiver de gulden; dd 29-10. 
-Tymen Jansz is schuldig aan Johan Smyt ƒ2½ Rijnse koopmansgulden; 
folio 66v, dd 25-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

657 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        16-11-1482 

 onderwerp Vrijwaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottensz, Lubbert Comparant  
  Ottensz, Henric Idem  
  Ottensz, Evert Idem  
  Ottensz, Gerrijt Idem  
  Ottensz, Grete Comparante  
  Ottensz, Wychmoet Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij samen en ieder persoonlijk, de kerkmeester 

van het H. Geest Gasthuys vrijwaren voor het verdiende loon van hun 
overleden broer Henric; zij bedanken voor de betaling in aanwezigheid van 
Henric Kuenretorff. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

658 RAK  76 FOLIO:       66 DATUM:        21-11-1482 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis en erf  genaamd Franckrijcke 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Duren, Nanning van Intermediair Burgemeester 
  Wolffsz, Wolter Intermediair Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij geïntervenieerd hebben tussen Seyne 

Ygerman en Grete van de Huite inzake het huis in de Oudestraat dat Seyne 
rechtens had verwonnen en met toestemming van de Raad openbaar mag 
verkopen op vrijdag na St. Elisabethsdag in de Wijnkelder; partijen hebben 
afgesproken dat als Seyne binnen veertien dagen niet voldaan wordt, het 
huis verkocht mag worden. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

659 RAK  76 FOLIO:       66v DATUM:        23-11-1482 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Land in Ens 
   
 comparanten Coepsz, Johan sr en jr Comparanten  
  Claesz, Jacob Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Jacob Claesz hen afgelost heeft de jaarlijkse ƒ1 

Rijnse g.g. tins van de ƒ10½ Rijnse g.g. tins die zij jaarlijks ontvangen uit het 
land van Tyman Heren te Ens. 

   
 bijzonderheden  Geen 
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660 RAK  76 FOLIO:       66v DATUM:        26-11-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Nieuwe Muur, tussen wed. mr E. Wiltinge / Hermen Volckers 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Wissinck, Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Wissinck ƒ47 Rijnse 

koopmansgulden afkomstig van Lubbert Baer uit Zwolle en comparant zal 
dit betalen vóór Midwinter, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en erf 
en eventueel zijn gerede goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

661 RAK  76  FOLIO:       66v DATUM:       02-12-1482 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Hoylken 
   
 comparanten Woltersz, Henrick Comparant  
  Bringman, Gerbrant Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart Gerbrant Bringman schadeloos te houden van de 

pachtbetaling die Kerstken Beck moet doen voor het 1e slag op het 
Hoylken gedurende de komende zeven jaar; Lambert Johansz en Lambert 
en Aernt Jacopsz beloven op hun beurt samen comparant de laatste pacht 
van 30 h.p. te betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

662 RAK  76 FOLIO:        66v DATUM:         02-12-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Henrixsz, Goyken Schuldenaar Rijnschipper 
  Heynensz, Johan Schuldeiser Edam 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan Heynensz ƒ45 Rijnse koopmansgulden 

te betalen in twee termijnen, de helft met St. Jan en de andere helft met St. 
Maarten; het bedrag is afkomstig van een rijnschip dat ook als onderpand 
wordt gebruikt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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663 RAK  76 FOLIO:      67 DATUM:         05-12-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Henric Schuldenaar  
  Claesz, Henric Schuldeiser Veesen 
  Roetersz, Gese Schuldenares  
  Reyners, Alyt Schuldeiseres Sneek 
  Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Geertsz, Leffert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Claesz ƒ12½ Rijnse koopmansgulden te 

betalen met Pasen en ƒ22½ Rijnse gulden met St. Maarten, die hij 
kosteloos in Veesen zal brengen. 
-Gese Roetersz is schuldig aan Alyt Reyners ƒ16 Rijnse koopmansgulden 
te betalen met Maria Lichtmis waarvoor zij al haar goederen als onderpand 
stelt; dd 05-12. 
-mr Jelys Hanegreve is schuldig aan Leffert Geertsz ƒ55 Rijnse 
koopmansgulden; dd 06-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

664 RAK  76 FOLIO:       67 DATUM:         06-12-1482   

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansdr, Henric (v) Schuldenares  
  Roeters, Ghese  Schuldeiseres  
  Martensz, Lubbert  Schuldenaar  
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
  Tymansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Pater Schuldeiser Van Brunnepe 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Ghese Roeters ƒ14 Arnhems. 

-Lubbert Martensz is schuldig aan ƒ160 Rijnse koopmansgulden te betalen  
in 1483 met St. Katherine, met een marge van acht dagen; dd 10-12. 
-Ghijsbert Tymansz is verplicht te leveren aan de pater van Brunnepe, 
namens het convent, 80 mud haver, waarvan  30 mud geleverd moet 
worden vóór Midwinter en de andere 50 mud vóór Maria Lichtmis; dd 10-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

665 RAK  76 FOLIO:       67 DATUM:        10-12-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tymansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Convent Schuldeiser Brunnepe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan het convent te Brunnepe ƒ33 

Rijnse koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, afkomstig van zijn 
overleden vader, waarvoor hij dit jaar 10 mud haver zal geven en het jaar 
erna 20 mud en dan weer 10 mud totdat alles betaald is.  
Het convent zal hem jaarlijks korten op de schuld en zal hem verder niet 
aanspreken voor zijn vaders schuld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

666 RAK  76 FOLIO:         67 DATUM:         10-12-1482  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remboltsz, Rembolt Schuldenaar  
  Jansz, Geert Schuldeiser Steenmetselaar 
  Wilsem, Johan van Schuldenaar  
  Dircksz, Johan Schuldeiser  
  Breen, Johan van  Schuldenaar Brunnepe 
  Henrixsz, Ghise Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Jansz 30 witte stuivers te betalen met de 

13
e
 a.s. 

-Johan van Wilsem is schuldig aan Johan Dircksz ƒ3½ Rijnse 
koopmansgulden; folio 67v, dd ? 
-Johan van Breen is schuldig aan Ghise Henrixsz op mijns heren hofstede 
ƒ5 postulaats gulden van 14 witte stuiver de gulden; folio 67v, dd 16-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

667 RAK  76 FOLIO:       67 DATUM:        14-12-1482 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed Keulvoets Water 
   
 comparanten Paell, Henric Comparant e. zijde Dijkmeester  
  Evertsz, Albert idem Idem   -  namens stad 
  Stuver, Herman Comparant a. zijde Namens de erven 

1
) 

  Vene, Henric vd Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij samen hebben afgesproken dat zij Geert 

Ottensz zullen betalen de 30 h.p. en 10 kromstaarten die zij hem nog 
schuldig zijn van het Keulvoets Water, n.l. vier jaar lang m.i.v. St. Maarten 
1483 7½ pond en 2½ kromstaart totdat alles betaald is. Hiervoor stellen zij 
als borg Sybrant Henrixsz, die door Geert schadeloos gesteld zal worden. 
NB in de kantlijn: twee termijnen betaald; akte is doorgehaald. 
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 bijzonderheden 1) van Keulvoets Water 
   

 

 

668 RAK  76 FOLIO:       67v DATUM:        14-12-1482 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klinge, Jacop Comparant  
  Alertsz, Dode Comparant  
     
 samenvatting Comparanten beloven de stad Kampen niet aan te zullen spreken voor het 

feit dat de stad de Heer van Utrecht beloofd heeft in te staan voor Dode 
Alertsz, Jacop Klinge, Johan Geye, Wycher Geye en Geert Glucgenmaker 
naar eer en geweten en dat zal melden aan Warner van den Sunderhuys,  
vrijgraaf, Bitter van Raesvelt en Henric Valken, maarschalk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

669 RAK  76 FOLIO:       67v DATUM:        13-12-1482 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehagen, Gheert Comparant  
  Willemsz, Wychman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft Wychman Willemsz als onderpand gesteld vier paarden 

met hun voer zoals die nu op zijn land staan, n.l. 2 grijze merries, 1 zwart 
veulen en 1 rode merrie met één oog, die schuldeiser van zijn land mag 
halen wanneer hij dat wil, op voorwaarde dat comparant de paarden mag 
gebruiken zolang schuldeiser hen in bezit houdt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

670 RAK  76 FOLIO:       67v DATUM:        18-12-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hoylken 
   
 comparanten Tymansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Koepsz, Johan Schuldeiser  
  Koepsz, Jacop Borg  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Koepsz 51 h.p. min 1 oordpond en Jacop 

Koepsz belooft schuldenaarvoor dit bedrag te vrijwaren, waarvoor hij als 
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onderpand stelt al zijn zaad dat het Hoylken dit jaar opbrengt.  
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

671 RAK  76 FOLIO:       67v DATUM:        25-12-1482 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weyme Schuldenares Echtg. Yelis Zeemsmaker 
  Oenden, Henric van Schuldeiser  
  Swartken, Beernt Schuldenaar  
  Uterwijc, Herman  Schuldeiser Ruerixsz 
  Hermansz, Lambert Schuldenaar Pelser 
  Wolffsz, Wolter Schuldeiser  
  Johansz, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henric van Oenden 12 vaten bier elk van ƒ3 

Rijnse koopmansgulden en 1 stuiver. 
-Beernt Swartken is schuldig aan Herman Uterwijc Ruerixsz ƒ20 postulaats 
gulden van 14 stuiver de gulden, waarvan de helft met 1 mei betaald moet 
worden en de rest met St. Jacob; folio 68, dd 31-12. 
-Lambert Hermansz de Pelser is schuldig aan Wolter Wolffsz ƒ9 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord; folio 68, dd 07-01. 
-Aan Jacop Johansz is hij schuldig ƒ38 Rijnse gulden en 1 oord te betalen 
met St. Michael; folio 68, dd 07-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

672 RAK  76 FOLIO:       67v DATUM:        25-12-1482 

 onderwerp Belofte vrijwaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Laeke, Evert van der Comparant  
  Henrixsz, Sibrant Comparant  
  Freric, Moy Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben beloofd Moy Freric schadeloos te houden voor de 

aanspraken van de koopman uit Utrecht wiens goederen hij in bezit had, die 
hij hem zou opsturen zoals dat opgetekend is en die met recht verwonnen 
waren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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673 RAK  76 FOLIO:       68 DATUM:        08-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Goert Schuldenaar Alias Goyken Woltersz 
  Johansz, Jacop Schuldeiser  
  Visken, Claes Jansz Schuldenaar  
  Guedensoen, Joh. Geertsz Schuldeiser  
  Albertsz, Henric Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacop Johansz ƒ7 Rijnse koopmansgulden min 

1 oord. 
-Claes Visken Jansz is schuldig aan Johan Geertsz Guedensoen ƒ3 rijnse 
koopmansgulden en 3½ stuiver; dd 09-01. 
-Henric Albertsz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ9 Rijnse 
koopmansgulden en aan Lubbert Melysz ƒ7½ Rijnse koopmansgulden; dd 
11-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

674 RAK  76 FOLIO:       68 DATUM:        13-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Colle, Gese Schuldenares  
  Gygynck, Hans Schuldeiser Hasselt 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hans Gygynck ƒ20 Rijnse gulden 

die zij met Midwinter l.l. had moeten betalen en nog ƒ20 Rijnse gulden te 
betalen met Vastenavond; zij heeft nu toegestemd de eerste schuld in 
bewaring te geven bij het gerecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

675 RAK  76 FOLIO:       68 DATUM:        15-01-1483 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Schip   
   
 comparanten Florijsz, Aernt Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Florijsz zijn vader heeft overgedragen zijn 

scheepsaandeel, n.l. 2½ zestiende deel van de kreyer nu liggend in de haven 
in de Hagen, waarvan Lubbert Boese, knecht van Lose Kruse, schipper is en 
waarvan de andere aandelen toebehoren aan Lose Kruse, Albert Hoyer en 
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Henric van Segen; comparant heeft de schuld, genoteerd in het stadsboek, 
betaald en zijn vader kan nu vrij hierover beschikken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

676 RAK  76 FOLIO:       68 DATUM:        15-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Goert Schuldenaar  
  Moelman, Gherijt Schuldeiser  
  Geerloffsz, Geerloff Borg  
  Beerntsz, Roloff Schuldenaar  
  Vene, mr Tydeman vd Schuldeiser  
  Berentsz, Wyllem Schuldenaar  
  Goertsz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gherijt Moelman 11 h.p. te betalen met St. Jan 

de helft en de andere helft met St. Jacob, waarvoor Geerloff Geerloffsz borg 
staat; akte is doorgehaald. 
-Roloff Beerntsz is schuldig aan mr Tydeman vd Vene 16½ h.p. afkomstig 
van rogge en tienden; NB in de kantlijn: een deel betaald; folio 68v, dd 15-
01. 
-Wyllem Berentsz is schuldig aan Claes Goertsz ƒ43 Rijnse 
koopmansgulden afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, 
te betalen met St. Maarten; folio 68v, dd 22-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

677 RAK  76 FOLIO:       68v DATUM:        15-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Gerrijt Schuldenaar Zalk 
  Johansz, Jacop  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacop Johansz 3½ vym elsen ryshout en 10 

bossen, elke vym van 100 bossen goed hout, zo dik als een arm of been, te 
leveren veertien dagen na Pasen; hij meldt verder hem te zullen leveren 8 
grote voeder harde en droge turf uit Zalk van de eerste aanbieding die hij 
krijgt en die door schuldeiser reeds betaald is. Hij is Jacop ook nog 
schuldig 4 kromstaarten te betalen veertien dagen na Pasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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678 RAK  76 FOLIO:       68v DATUM:        22-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Schuldenaar De karreman 
  Uterwijck, Herman v. - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck de Olde ƒ6½ postulaats 

gulden van 14 stuiver de gulden, waarvan ƒ3 Arnhems betaald moeten 
worden met Vastenavond en ƒ1 postulaats gulden  op 1 mei en de rest met 
St. Jan; mocht dit niet gebeuren, dan krijgt hij zijn paard, waar de schuld 
van afkomstig is, weer terug. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

679 RAK  76 FOLIO:       68v DATUM:        23-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Visken Johansz, Claes Schuldenaar Schipper 
  Aelertsz, Mathijs Schuldeiser Sneek 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Mathijs Aelertsz ƒ39 Rijnse koopmansgulden te 

betalen in twee termijnen: de helft met St. Maarten en de andere helft met St. 
Jacop daarna; dit is afkomstig van de koop van een schip. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan kan schuldeiser zijn schip met toebehoren weer terug 
nemen; akte is doorgehaald.  
NB in de kantlijn: Hugo Jansz uit Sneek meldt dat hij Claes Visken de schuld 
van een schip aan Thijs Alertsz kwijtscheldt; hij bedankt voor de betaling; 
dd 20-06-1483. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  76 FOLIO:       68v DATUM:        23-01-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Johan Comparant Emmeloord 
  Grete Erfgename Wed. Pilgrim v. Ingen 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Pilgrim van 

Ingen een bedrag van ƒ75 Rijnse koopmansgulden, dat Pilgrim hem beloofd 
had als bruidsschat bij het huwelijk met zijn natuurlijke dochter; hij bedankt 
haar met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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681 RAK  76 FOLIO:       68v DATUM:        23-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Zwelhals  
   
 comparanten Wilsem, Johan van  Schuldenaar  
  Bildesnider, Aernt de Schuldeiser Zwolle 
  Hanegreve, mr Jelys Schuldenaar  
  Aerntsz, Geert Schuldeiser  
  Verwer, Cornelijs Schuldenaar  
  Hoeve, Lambert vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart Aernt de Bildesnider in mei ƒ8 Rijnse gulden te  

betalen afkomstig van de aanschaf van een zwelhals (schip) die hij van hem 
gekocht heeft. 
-mr Jelys Hanegreve is schuldig aan Geert Aerntsz ƒ23½ Rijnse 
koopmansgulden; folio 69, dd 27-01.  
-Cornelijs Verwer is schuldig aan Lambert van der Hoeve ƒ27½ Rijnse 
koopmansgulden; folio 69, dd 27-01.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

682 RAK  76 FOLIO:       69 DATUM:        31-01-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Zandschuit 
   
 comparanten Johansz, Willem Schuldenaar  
  Goykensz, Wyllem Schuldeiser  
  Claesz, Albert Schuldenaar  
  Ghijsbertsz, Jacop Schuldeiser  
  Petersz, Meynaert Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wyllem Goykensz ƒ24 Rijnse koopmansgulden 

en 4 witte stuiver. 
-Albert Claesz is schuldig aan Jacop Ghijsbertsz ƒ2 Rijnse koopmansgulden 
en 12 kromstaarten afkomstig van de helft van een zandschuit die hij van 
hem gekocht heeft en waarvan de andere helft toebehoort aan Ghise 
Evertsz; hij zal betalen op 1 mei, mocht dit niet het geval zijn, dan zal Jacop 
het schip terug nemen; dd 31-01. 
-Meynaert Petersz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan ƒ3 direct betaald moeten worden en de rest met 
1 mei; dd 04-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
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683 RAK  76 FOLIO:       69 DATUM:        06-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Jansz, Willem Schuldenaar  
  Henrixsz, Borchert Schuldeiser  
  Johansz, Lubbert Schuldenaar Rijnschipper 
  Tymansz, Evert Schuldeiser Ens 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Borchert Henrixsz ƒ26 Rijnse koopmansgulden 

waarvan hij ieder maand ƒ1 moet betalen totdat alles betaald is. 
-Lubbert Johansz is schuldig aan Evert Tymansz ƒ37½ Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, te betalen met St. Jan 1484, 
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; dd 07-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

684 RAK  76 FOLIO:       69 DATUM:        08-02-1483 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertken Comparante Wed. smid Joh. Beerntsz 
  Johansz, Johan Zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij aan de zoon van haar overleden man de 

nagelaten goederen heeft uitgekeerd van zijn ouders, m.n. een hoyke van 
grijs collendoek, een paar hosen van zwart Kamper laken, 2 schepel kolen 
en ƒ1 Arnhems contant betaald; Johan bedankt haar met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

685 RAK  76 FOLIO:       69 DATUM:        13-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kogge 
   
 comparanten Wychersz, Lambert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de reder vanwege de kogge een 

bedrag van ƒ131 Rijnse gulden en 1 oord, de gulden van 20 stuivers, te 
betalen in drie termijnen, n.l. met St. Michael van dit jaar en nog tweemaal 
daarna. Van dit geld krijgen diverse mensen een deel: Eefse Knigge, Simon 
Glauwe, Johan Geertsz, Dode Alertsz, Dirck Henrixsz, Geert ten Daele, Gijse 
Blanckert,Claes Tymansz, Wolter op ten Dijck en Otte van de Hude, 
Deventer. 
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 bijzonderheden Slecht leesbaar 
   

 

 

686 RAK  76 FOLIO:       69v DATUM:        13-02-1483 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed 7½ morgen land 
  Zalk, Ruwenbroec 
   
 comparanten Baers, Jacop  Comparant  
  Hamer, Henric Comparant  
     
 samenvatting Comparanten hebben beloofd aan Henric Johansz de 7½ morgen land die 

deze gekocht heeft van Willem van Laer en Egbert Johansz goed te beheren 
volgens landrecht. Jacob Baers belooft dit voor Willem van Laer en Henric 
Haemer voor Egbert Johansz. 
Lubbert Mertensz en Lambert Henrixsz staan borg voor Henric Haemer. In 
de cedule staat dat Willem van Laer en Egbert Jansz een stuk land verkocht 
hebben, met alle toebehoren, grenzend aan het land van St. Geertruyden 
Gasthuis in Kampen en aan het erf van het klooster en Brandeborchs 
erfgenamen, m.u.v. de verplichte uitgangen die eventueel afgelost mogen 
worden. NB in de kantlijn: Henric Johansz ontslaat comparanten van hun 
belofte. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

687 RAK  76 FOLIO:       69v DATUM:        17-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rotersz, Geert Schuldenaar  
  Pannert, Pilger Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Pilger Pannert 44 duizend middelstenen te 

betalen uit de drie eerste ovenladingen die hij zal bakken, uit iedere 
ovenlading ⅓ deel van de som van de stenen; mocht dit niet gebeuren en 
lijdt Pilger daardoor schade, dan zal schuldenaar die betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

688 RAK  76 FOLIO:       69v DATUM:        17-02-1483 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, hoek Naaldenersteeg 
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 comparanten Johansz, Jacob Comparant Hoorn 
  Rijnvisch, Frerick - sr Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Frerick Rijnvisch de Oude een derde deel 

van een kwart en een zestiende van een huis heeft overgedragen zoals 
vermeld staat in het stadsboek en dat hij dit nu betaald heeft; hij bedankt 
hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

689 RAK  76 FOLIO:       69v DATUM:        17-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar  
  Warnersz, Johan Schuldeiser  
  Evertsz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Petersz, Evert Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Warnersz ƒ85 Rijnse gulden van 20 

stuiver de gulden, te betalen in drie termijnen steeds op 1 mei m.i.v. 1483. 
Schuldenaar betaalt nu direct ƒ12 Rijnse gulden van de eerste termijn; e.e.a. 
is afkomstig van een rijnschip dat Claes gekocht heeft. 
-Johan Evertsz is schuldig aan Johan Warnersz ƒ48 Rijnse gulden te betalen 
in drie termijnen, met St. Jan in dit jaar en in 1484 en 1485; akte is 
doorgehaald; folio 70, dd 17-02. 
-Evert Petersz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ20 Rijnse koopmansgulden 
te betalen met Midwinter; folio 70, dd 18-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

690 RAK  76 FOLIO:       70 DATUM:        18-02-1483 

 onderwerp Verwonnen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Valke, Mouwersz Comparant  
  Hege, Truide ter Begunstigde Deventer 
     
 samenvatting Truide ter Hege heeft verwonnen van comparant een bedrag van ƒ54 Rijnse 

koopmansgulden, omdat hij niet gekomen is voor de rechtszaak. 
   
 bijzonderheden Geen 
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691 RAK  76 FOLIO:       70 DATUM:        18-02-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrie, Henric Comparant Groningen 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben 9 pak laken van het laken dat 

onderpand was voor de in beslag genomen rogge wegens rot en nattigheid 
en dat toebehoort aan de koopman te Groningen en aan hemzelf. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

692 RAK  76 FOLIO:       70 DATUM:        20-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Gosen Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
  Dorth, Willem van Schuldenaar  
  Dircksz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Henrixsz 30 witte stuiver. 

-Willem van Dorth is schuldig aan Johan Dircksz ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden; dd 18-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

693 RAK  76 FOLIO:       70 DATUM:        20-02-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buckstehude, Johan Comparant Bij Groningen 
  Westvelinck, Hermen Comparant Groningen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Johan 2 pakken en Hermen 1 pak laken van het 

laken dat als onderpand gold voor de in beslag genomen rogge, ontvangen 
hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

694 RAK  76  FOLIO:       70 DATUM:       22-02-1483 

 onderwerp Transport van rechten 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Verwer, Aernt Comparant En echtg. Johanna 
  Mathijsz, Johan Comparant Broer 
  Alyt Koopster Wed. Johan Hermsz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan de weduwe van Johan 

Hermsz de inboedel, het gereedschap, de kleinodiën, goud/zilver gemunt 
en ongemunt dat zij geërfd hebben van wijlen Johan Hermsz, hun oom en 
alles wat in het woonhuis staat, zodat Alyt ermee kan doen wat zij wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

695 RAK  76 FOLIO:        70 DATUM:        22-02-1483  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Torkensz, Joest Comparant Groningen 
  Petersz, Jacob Comparant idem 
  Gijsensz, Engelbert Comparant idem 
  Backer, Johan Comparant idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij ontvangen hebben: Joest 5 pakken, Jacob 1 

pak, Engelbert 3 pakken en Johan 2 pakken van het laken dat hier in 
Kampen in bewaring was genomen voor de in beslag genomen rogge 
wegens nattigheid en rot; verder meldt Johan Backer dat hij nog 
ontvangen heeft een korf met onderdelen, Joest nog 2 pak laken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

696 RAK  76 FOLIO:      70 DATUM:         15-02-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Verwer, Aernt Volmachtgever  
  Mathijsz, Johan Volmachtgever  
  Kistemaker, Engelbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Engelbert Kistemaker om 

namens hen de uitstaande schulden te innen van wijlen Johan Hermsz, 
hun oom, in Kuinre en ook in Friesland, Steenwijk en Giethoorn en daarbij 
te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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697 RAK  76 FOLIO:       70v DATUM:          26-02-1483 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Oenden, Henric van Intermediair  
  Lubbertsz, Rijckelt Comparant e. zijde Amersfoort 
  Bersemaker, Mathijs Comparant a. zijde Hoorn 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben geïntervenieerd in 

het conflict tussen Rijckelt Lubbertsz en Mathijs Bersemaker, zodanig dat 
Mathijs aan Rijckelt zal betalen ƒ18 Rijnse koopmansgulden en 1 oord 
begin mei. Hiervoor staat borg Pouwel Florijsz, de schoonzoon van 
Mathijs. Hiermee is het conflict opgelost over hun koopmanschap en het 
schip dat de zoon van Mathijs vaart. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

698 RAK  76 FOLIO:       70v DATUM:        26-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daymsz, Johan Schuldenaar  
  Droichscheerder, Henrick Schuldeiser  
  Collen, Geertken van Schuldenares Heerde 
  Rynvisch, Johan Schuldeiser De erfgenamen ... 
  Johansz, Henric Schuldenaar  
  Guedensoen, Joh. Geertsz Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Droichscheerder ƒ11 Rijnse 

koopmansgulden. 
-Geertken van Collen is schuldig aan de erfgenamen van Johan Rynvisch 
ƒ75 Arnhems, te betalen in drie termijnen met St. Maarten dit jaar en in 1484 
en 1485; dd 26-02. 
-Johan Henric is schuldig aan Johan Geertsz Guedensoen ƒ3 Rijnse gulden; 
dd 27-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

699 RAK  76 FOLIO:        70v  DATUM:          27-02-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sywerdsz, Johan Volmachtgever  
  Dueff Gevolmachtigde Jelys Wittens dochter 
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan de dochter van Jelys Witten, zijn 
hospita, om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Claes Gerytsz op 
den Oirt het geld dat deze hem schuldig is, n.l. 25 witte stuiver en daarbij al 
het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

700 RAK  76 FOLIO:       70v DATUM:        27-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, hoek Hofstraat 
   
 comparanten Hermensz, Bruyn Schuldenaar  
  Hegen, Trude ten Schuldeiseres Deventer 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Trude ten Hegen vanwege Mouwersz Valke een 

bedrag van ƒ30 Rijnse koopmansgulden en nog ƒ6 Rijnse gulden van 
hemzelf; daarom stelt Gerbrech, de moeder van schuldenaar, met 
toestemming van betrokkenen en haar momber Johan Houwing, als 
onderpand haar huis, erf met alle roerende goederen, mits Trude geen 
rechtsvordering stelt vóór mei.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

701 RAK  76 FOLIO:       70v DATUM:        27-02-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Wolter Johan Schuldenaar Elburg 
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henric Schuldenaar  
  Johansz, Hermen Schuldeiser  
  Petersz, Evert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Claesz ƒ100 Rijnse gulden afkomstig van 

geleend geld, waarvoor hij als onderpand stelt zekere brieven van ƒ300 
enkele gulden en nog enkele andere waardepapieren en belooft te betalen 
met Petri ad Cathedram in 1484. 
-Henric Dubbeltsz is schuldig aan Hermen Johansz ƒ36½ Rijnse gulden van 
een rijnschip, de helft te betalen met St. Maarten en de andere helft een jaar 
later; dd 28-02.  
-Evert Petersz is schuldig aan Henric Dubbeltsz ƒ5 Rijnse koopmansgulden; 
folio 71, dd 01-03. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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702 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        01-03-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hereme, Floer Comparant  
  Wilde, Johan de Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan de Wilde 5 pond groot 

vanwege Seger Heymansz. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

703 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        03-03-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jacop Schuldenaar  
  Eirte, Jacop van Schuldeiser  
  Aelertsz, Jacop Schuldenaar  
  Laeck, Habbe van Schuldeiser  
  Yoerien, Johan Schuldenaar  
  Johansz, Thewus Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacop van Eirte ƒ90 Rijnse gulden van 26 

stuiver de gulden, te betalen met Petri ad Cathedram. 
-Jacop Aelertsz is schuldig aan Habbe van Laeck ƒ18 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord, te betalen met St. Maarten de helft en de andere 
helft een jaar daarna; dd 07-03. 
-Johan Yoerien is schuldig aan Thewus Johansz ƒ12 Rijnse 
koopmansgulden; dd 08-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

704 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        03-03-1483 

 onderwerp Zalmvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerntsz, Willem  Comparant  
     
 samenvatting Comparant zal van alle zalm die hij vangt of koopt de helft naar de markt in 

Kampen brengen en de andere helft in eigen beheer houden tussen nu en 
Pasen; na Pasen zal hij alle zalm die op woensdag, of dinsdagavond, 
donderdag, vrijdag en zaterdag gevangen is, naar de markt brengen en 
verkopen; de zalm die hij vangt op zaterdagavond, zondag, maandag en 
dinsdag voor de middag is voor hemzelf. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

705 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        07-03-1483 

 onderwerp Kwijting 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Gijsbertsz, Willem Comparant  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Henrick Dubbeltsz een bedrag van 100 h.p. 

heeft kwijtgescholden, dat diens broer Tymen in 1482 heeft bekend hem 
schuldig te zijn en dat dd 23-02 geregistreerd is, zodat Henric zijn 100 h.p. 
kon innen in mindering van het bedrag dat Willem Henric schuldig is van de 
aankoop van een schip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

706 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        09-03-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Dickking, Johan Schuldenaar  
  Vene, mr Tydeman vd Schuldeiser  
  Budde, Willem Schuldenaar  
  Wernersz, Hermen Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan mr Tydeman van der Vene 4 h.p. wegens  

geleend geld. 
-Willem Budde is schuldig aan mr Tydeman van der Vene ƒ3 Rijnse 
koopmansgulden die deze mag uitpanden gelijk met de herenpacht; dd 10-
03. 
-Hermen Wernersz is schuldig aan mr Tydeman van der Vene 4½ h.p. en 
meldt dat hij deze mag uitpanden als de herenpacht is betaald 17 witte 
stuivers; dd 10-03.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

707 RAK  76 FOLIO:       71 DATUM:        14-03-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hatthem, Dirck van Schuldenaar  
  Vene, mr Tydeman vd Schuldeiser  
  Johansz, Peter Schuldenaar  
  Lubbertsz, Rijckelt Schuldeiser Amersfoort 
  Oestenwolde, Alyt van Schuldenares  
  Sywertsz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Tydeman van der Vene 1 h.p. die hij mag 

uitpanden gelijk met de herenpacht. 
-Peter Johansz is schuldig aan Rijckelt Lubbertsz ƒ49½ Rijnse gulden te 
betalen in drie termijnen: met 1 mei, met St. Maarten en met St. Jan daarna, 
afkomstig van de aankoop van een schuit; folio 71v, dd 11-03. 
NB in de kantlijn: schuldeiser machtigt Warner Melysz om het geld te 
ontvangen. 
-Alyt van Oesterwolde is schuldig aan Hermen Sywertsz ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden; folio 71v, dd 15-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

708 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        15-03-1483 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lebberdinge, Johan  Comparant Wapserveen 
  Syne, Vrouwen Begunstigde En Lamme 
     
 samenvatting Comparant verklaart en staat toe dat de zusters Vrouwen en Lamme Syne 

mede-erfgenamen zijn zoals hijzelf van de nagelaten goederen van zijn 
ouders. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

709 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        17-03-1483 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Splytloff, Herbert Comparant Zwolle 
  Aerntsz, Johan  Begunstigde Bakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij overdraagt aan Johan Aerntsz alle schulden die 

Jacob Sloyer in het stadsboek ten behoeve van comparant heeft laten 
noteren en meldt dat deze schulden altijd aan Johan hebben toebehoord. 

   
 bijzonderheden Geen 
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710 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        17-03-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drie huizen en erven 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Naaldenersteeg 
   
 comparanten Roermunde, Johan van Schuldenaar  
  Stevensz, Steven Schuldeiser  
  Uterwijck, Hermen van Schuldenaar Ruerick 
  Aernst, mr Henric Schuldeiser Barbier 
  Coertsz, Thonijsz Schuldenaar  
  Jacopsz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steven Stevensz 17 witte stuiver die hij zal 

betalen van de eerste soldij die hij verdient op de Kuinre van Bertolt van 
Wilsem. 
-Hermen van Uterwijck Ruerick is schuldig aan mr Henric Aernst 210 h.p. te 
betalen met de Heilige dagen voor Pasen, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn drie huizen, waarin hij zelf placht te wonen; folio 72, dd 03-04. 
-Thonijsz Coertsz is schuldig aan Henric Jacopsz ƒ2 Rijnse gulden en 8 
zwarte stuivers; folio 72, dd 03-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

711 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        19-03-1483 

 onderwerp Verkoop gewas 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ryhaegen, Geert Comparant  
  Tymensz, Ghijsbert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ghijsbert Tymensz zijn gewas 

van haver van dit jaar dat hij voor zichzelf verbouwt, voor ƒ3½ Arnhems de 
vym en hij zal de haver in de opslag leveren volgens meiers recht; zou hij dit 
niet doen, dan kost hem dat geld. De betaling van de haver wordt gekort op 
de schuld die Geert aan Ghijsbert heeft volgens het stadsboek.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

712 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        24-03-1483 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis met erf en hof 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Joestsz, Geert Comparant  
     
 samenvatting Comparant meldt dat uit het huis in de Hagen volgens een schepenbrief met 
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zegel van Henric Pael en Geert Borchartsz niet meer dan 1½ h.p. per jaar 
gaat, af te lossen met 20 penningen tegen één. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

713 RAK  76 FOLIO:       71v DATUM:        31-03-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coepsz, Jacob Schuldenaar  
  Thymansz, Ghijsbert Schuldenaar  
  Roerlo, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant zijn schuldig aan Johan van Roerlo een bedrag van ƒ63 Rijnse 

koopmansgulden en 3½ stuiver te betalen met St. Michael voor de pacht; zij 
beloven dit beiden en elk voor allen. Geert Ryhagen belooft hen hiervoor 
schadeloos te houden, waarvoor hij als onderpand stelt zijn gewas van 
haver en gerst dat hij op het land heeft staan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

714 RAK  76 FOLIO:       72 DATUM:        04-04-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Veluwe, kerspel van Nunspeet 
   
 comparanten Andriesz, Henric Volmachtgever  
  Quanters, Ide Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ide Quanters zijn echtgenote om de 

goederen die hij geërfd heeft van Marieken Kennemers, zijn moeder, te 
verkopen of te verpachten zodat zij het geld daarvan kan beuren tot zijn 
behoefte en verder daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

715 RAK  76 FOLIO:       72 DATUM:        04-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Dyrcksz, Sweer Schuldenaar  
  Symensz, Matijs Schuldeiser Hoorn 
  Hoyer Albertsz, Geert Schuldenaar  
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  Eeffse Schuldeiser Wed. Johan Spoelman 
     
 Samenvatting -Comparant is schuldig aan Mathijs Symensz ƒ35 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in drie 
termijnen: op 1 mei, met St. Maarten en met St. Maarten een jaar later. 
-Geert Hoyer Albertsz is schuldig aan de weduwe van Johan Spoelman ƒ68 
Rijnse koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, van 9 last as, te betalen  
met de St. Maartens markt; dd 04-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

716 RAK  76 FOLIO:       72 DATUM:        07-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Pleitschip  
   
 comparanten Tripmaker, Geert Schuldenaar  
  Petersz, Jacop Schuldeiser Alias Jacop Spiring 
  Heymansz, Geert Schuldenaar  
  Vene, Tyman vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacop Petersz - Spiring-  ƒ134 Rijnse gulden 

afkomstig van een pleitschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in 
drie termijnen, n.l. nu een deel contant, met St. Maarten en per 1 mei 1484; 
akte is doorgehaald. 
-Geert Heymansz is schuldig aan Tyman van der Vene ƒ33 Rijnse gulden 
met onze heer van Utrecht, verder ƒ40 Bourgondische gulden en nog ƒ19 
Rijnse g.g.; akte is doorgehaald; dd 07-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

717 RAK  76 FOLIO:       72 DATUM:        07-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Land in Buckhorsterbroek 
   
 comparanten Heymansz, Geert  Schuldenaar  
  Vene, Tyman van der Schuldeiser  
  Slekorff, Geert Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
  Mulert, Geert Schuldeiser Hasselt 
     
 samenvatting -Comparant meldt dat Tyman van der Vene van hem heeft afgepakt 9 

morgen land voor een jaar voor 48 h.p. en als er iets nodig is voor het land 
is dat op kosten van comparant; Geert stelt voor dat bedrag als onderpand 
zijn land in Oosterwolde, gelegen naast het land van zijn moeder en al zijn 
verdere goederen; hij belooft hem het land gerechtelijk te verkopen. 
-Geert Slekorff is schuldig aan Johan Henrixsz ƒ19 Rijnse gulden; folio 72v, 
dd 08-04. 
-Johan Henrixsz is schuldig aan Geert Mulert 30 Pruisische mark te betalen 
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met St. Jacob, waarvoor hij als onderpand stelt zijn vier aandelen in een 
boeier die thans in Dantzig ligt; folio 72v, dd 08-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

718 RAK  76 FOLIO:       72v DATUM:        09-04-1483 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, mr Tideman vd Intermediair  
  Kuenretorff, Henric Idem  
  Hattem, mr Gosen van Idem  
  Buermeister, Hr. Laurens  Comparant e. zijde Raadslid Pernouw 
  Witten, Guert Comparant a. zijde Namens schipper 

1
) 

  Rotersz, Frederick Comparant a. zijde Idem 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking 

getroffen tussen heer Laurens Buermeister enerzijds en Guert Witten en 
Frederick Rotersz namens schipper Moy Frederick anderzijds, over het feit 
dat heer Laurens de schipper indertijd geslagen had in Pernouw omdat hij 
meende dat de schipper hem voor een schippond was had aangesproken 
n.a.v. een bepaald document en hem onheus had behandeld. Er is nu 
besloten dat schipper Frederick, als hij terugkomt van zijn reis, in 
aanwezigheid van getuigen, zal zeggen dat hij dit niet zo bedoeld heeft en 
om vergeving vraagt, verder zal hij aan de St. Nicolaaskerk, de OLV-kerk en 
de Minderbroederskerk elk 10 pond was geven en hiermee moeten de 
problemen zijn opgelost. Als de schipper zich niet aan de afspraak houdt, 
betaalt hij een boete van een schippond was. 

   
 bijzonderheden 

1
) Moy Frederick 

   

 

 

719 RAK  76 FOLIO:       72v DATUM:        11-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Rotger van Schuldenaar Stadsloper 
  Brandenborch, Johan Schuldeiser  
  Goertsz, Gerryt  Schuldenaar Busmeester 
  Berge, Cornelijs Johansz vd Schuldeiser  
  Topken, Werner Schuldenaar  
  Wijngaert, Tielman vd  Schuldeiser Arnhem 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Brandenborch ƒ16 Rijnse gulden min 1 

oord te betalen de helft met St. Michael en de andere helft op 1 mei daarna. 
-Gerryt Goertsz is schuldig aan Cornelijs Johansz van den Berge ƒ9 Rijnse 
gulden van 20 stuiver de gulden; folio 73, dd 14-04. 
-Werner Topken is schuldig aan Tielman van der Wijngaert ƒ91 Rijnse 
gulden te betalen uiterlijk veertien dagen na Pinksteren; akte is 
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doorgehaald; folio 73, dd 16-04. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

720 RAK  76 FOLIO:       72v DATUM:        11-04-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenborch, Joest  Volmachtgever  
  Brandenborch, Johan Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn broer Johan om zijn 

administratie waar te nemen en in der minne of gerechtelijk, zijn gelden te 
vorderen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

721 RAK  76 FOLIO:       73 DATUM:        14-04-1483 

 onderwerp Verkoop van goederen en rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Comparant En echtgenote 
  Femme Koopster Wed. Beernt Morre 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan de weduwe van Beernt Morre 

een vierde aandeel in een boeier van schipper Willem van Eden en verder 
hun huisraad, kleinodiën, kleding en alle andere zaken die comparanten in 
hun huis hebben staan, voor een bedrag van 67 h.p., op voorwaarde dat zij 
te allen tijde dit bedrag weer mogen aflossen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

722 RAK  76 FOLIO:       73 DATUM:        17-04-1483 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Grete Steenmetseler en Hermen Smyt 
   
 comparanten Johansz, Dyrck Comparant  
  Noye, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan Noye de jaarlijkse 2 h.p. tins heeft afgelost 

die gevestigd waren op diens huis, strekkend van de Nieuwstraat tot aan 
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priester Tymen; hij bedankt voor de betaling. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

723 RAK  76 FOLIO:       73 DATUM:        19-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Albert Schuldenaar  
  Henrixsz, Igerman Schuldeiser  
  Petersz, Peter Schuldenaar  
  Maessen, Heyman  -  jr Schuldeiser  
  Haerst, Ide van Schuldenares Zuster in Zwolle 
  Lose, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan ƒ2½ Rijnse gulden min 1 stoter. 

-Peter Petersz is schuldig aan Heyman Maessen de Jonge 20 h.p. per jaar 
rente gevestigd op het land waarop hij nu woont, volgens documenten; de 
betaling zal geschieden met St. Jacob; dd 19-04. 
-Ide van Haerst, zuster in het Buschklooster te Zwolle, is schuldig aan Geert 
Lose ƒ20 Rijnse g.g. vanwege zijn zuster Jutte van Beyeren die voor haar ƒ9 
g.g. per jaar voor haar betaald heeft en belooft dit te doen met Pasen a.s.; dd 
19-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

724 RAK  76 FOLIO:       73 DATUM:        21-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruigen, Aernt Schuldenaar Deventer 
  Teynde, Johan  Schuldeiser Voorst 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Teynde 3 ton stokvis die hij 

zal betalen en leveren in Bergen, Noorwegen, binnen drie jaar na dato; 
hiermede is een einde gekomen aan hun zakelijke samenwerking inzake 8 
schippond  spek dat voor ƒ80 Berger gulden verkocht was, behalve de 
rekening van Aernt groot ƒ50 courante Rijnse gulden voor de maatschap 
zoals afgesproken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

725 RAK  76 FOLIO:       73v DATUM:        25-04-1483 
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 onderwerp Transport en schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandenborch, Henric Comparant  
  Brandenborch, Johan Koper Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn broer Johan verkocht te hebben de huisraad, 

zilverwerk en kleinodiën die hij van zijn moeder en zijn broer Jacob geërfd 
heeft voor een bedrag dat hij inmiddels ontvangen heeft. Verder meldt hij 
zijn broer nog schuldig te zijn 60 h.p. en machtigt hem daarom zijn goederen 
op te eisen, roerende en onroerende, om de schuld te verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

726 RAK  76 FOLIO:       73v DATUM:        25-04-1483 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roetersz, Geert Schuldenaar  
  Collen, Hermen van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen van Collen 17 duizend 

middelstenen uit de eerste paar ovens te leveren in Zalk op het werk en als 
hij geen schip kan krijgen zal hij de stenen op het land zetten totdat hij er 
een heeft; verder meldt hij dat hij hem zal leveren uit elke oven 9½ duizend 
middelstenen voor de aarde(?), zo niet dan wordt er beslag gelegd op de 
goederen die hij daar heeft.  

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

727 RAK  76  FOLIO:       73v DATUM:       28-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oenden, Henric van Schuldenaar  
  Acker, Evert ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert ten Acker 210 h.p. te betalen 

met Palmzondag; zo niet dan mag Evert schadeloos gesteld worden door 
ƒ10 Arnoldus g.g. te vorderen van Steven van Roedelo in Hasselt, 
waarvoor comparant diens schuldbekentenis als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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728 RAK  76 FOLIO:        73v DATUM:         28-04-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Joeryen, Johan Schuldenaar  
  Tripmaker, Geert Schuldeiser  
  Tymansz, Henric Schuldenaar  
  Sthrijprock, Johan Schuldenaar  
  Lambertsz, Lambert Schuldeiser  
  Tripmaker, Geert Schuldenaar  
  Spyring, Jacop Schuldeiser  
     
 Samenvatting - -Comparant is schuldig aan Geert Tripmaker ƒ39 Rijnse koopmansgulden 

te betalen met Midwinter, afkomstig van een boeier die Geert van hem 
gekocht heeft; NB in de kantlijn: betaald. 

- Henric Tymansz meldt dat deze schuld hem voor de helft toekomt. 
- -Johan Sthrijprock is schuldig aan Lambert Lambertsz ƒ25 Rijnse 

koopmansgulden te betalen met St. Jacob; folio 74, dd 22-05. 
- -Geert Tripmaker is schuldig aan Jacop Spyring ƒ68 Rijnse gulden te 

betalen de helft met St. Maarten en de andere helft een jaar daarna; 
afkomstig van een pleitschip; folio 74, dd 22-05.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

729 RAK  76 FOLIO:      73v DATUM:         28-04-1483 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Utert, Johan van Comparant  
  Gijsbertsz, Johan Comparant  
     
 samenvatting Burgemeester en Raad melden het volgende: verschenen zijn Johan van 

Utert en Johan Gijsbertsz, bemanningsleden, die onder ede verklaren dat 
zij erbij aanwezig waren dat schipper Henric Hermensz, onze burger, 
tonend de brief van Henric Holst vanwege Hans Boonholt, koopman in 
Oostland in de balije van Koningsbergen, een partij rogge in zijn schip liet 
laden, toen hij werd aangevallen door de uitleggers van Dantzig en van 
angst heeft de schipper 2 of 3½ last koren moeten geven; de bemanning 
van de aanvoerboten heeft ook nog veertien dagen voor Blankenberg 
gelegen voordat zij bij de schipper aan boord kwamen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

730 RAK  76 FOLIO:        74 DATUM:       03-05-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
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 comparanten Cove, Johan Schuldenaar  
  Jansz, Wolter Schuldenaar Zoon 
  Hasselt, Geert van Schuldeiser  
  Yelysz, Weyme Schuldenaar  
  Kruesser, Egbert Schuldeiser  
  Dircksz, Johan Schuldenaar Zwolle 
  Ottensz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan Geert van Hasselt ƒ15 Rijnse gulden te 

betalen half met St. Jacob en half met Midwinter; zij stellen als onderpand 
hun rijnschip dat in Kampen ligt en al hun goederen.  
-Weyme Yelysz is schuldig aan Egbert Kruesser ƒ38 Rijnse gulden en 12 
witte stuivers; dd 15-05. 
-Johan Dircksz is schuldig aan Geert Ottensz ƒ10 Rijnse koopmansgulden 
min 1 oord, te betalen ⅓ deel contant, een deel met St. Michael en het 
laatste deel met Pasen daarna, waarvoor hij zijn schip als onderpand stelt; 
betaalt hij niet op tijd, dan vervalt de eerste termijn; dd 15-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

731 RAK  76 FOLIO:       74 DATUM:        22-05-1483 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Nanningk v. Dueren en Geerloff Claesz 
   
 comparanten Roloff (v) Wed. Peter v. Brunnepe Moeder 
  Lubbertsz, Lambert Stiefvader Echtgenoot 
  Petersz, Lubbert Voogd  
  Dueren, Nanningk van Voogd  
     
 samenvatting Comparante heeft voor haar dochter Gese Peters als vaders erfdeel 

gereserveerd, in aanwezigheid van haar voogden, ƒ50 Rijnse 
koopmansgulden gevestigd op een huis, strekkend tot aan Beernt Morres 
erfgenamen  en verder op al haar roerende goederen; comparante en haar 
echtgenoot zullen haar de kost geven zolang zij thuis woont. Als Gese niet 
bij haar moeder en stiefvader wil wonen, dan is de moeder verplicht haar uit 
te betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

732 RAK  76 FOLIO:       74 DATUM:          09-06-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ticheler, Wobbeken Schuldenares  
  Hasselt, Henric van Schuldeiser  
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  Kistemaker, Wessel Schuldenaar Zwolle 
  Henrixsz, Aelt Schuldeiser  
  Dyrcksz, Dyrck Schuldenaar  
  Blanckert, Gijse Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henric van Hasselt ƒ15 Rijnse 

koopmansgulden min 1 oord te betalen met St. Jan. 
-Wessel Kistemaker is schuldig aan Aelt Henrixsz ƒ23 Rijnse gulden te 
betalen met St. Jacob; mocht hij vóór die tijd overlijden, dan zullen zijn 
erfgenamen dit regelen; folio 74v, dd 10-06. 
-Dyrck Dyrcksz is schuldig aan Gijse Blanckert ƒ30 Rijnse gulden, 16 
kromstaarten en 1 oord, vanwege de gast Henric van Lewerden uit Zwolle; 
folio 74v, dd 10-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

733 RAK  76 FOLIO:       74v DATUM:        02-06-1483 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat vd Ae, tussen Hadewich Keysers en Johan Roloffs 
  Idem: Geerstraat vd Ae, tussen de stadssloot en Geert Jansz de Voller 
   
 comparanten Kroes, Hermen Comparant  
  Jansz, Evert Comparant  
  Geertsz, Jacob Vader  
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over Ide Jacobsdr, Swaene, Lijsbeth, Alijt, Geert 

en Henrick, kinderen van wijlen Geerte Dyrcksdr, verklaren dat de vader van 
de kinderen hen de nagelaten goederen van hun moeder heeft 
overgedragen, n.l. aan de drie oudsten elk 1 h.p. per jaar gevestigd op zijn 
huis, strekkend tot aan Johan ter Borch, te betalen de zondag na 
Sacramentsdag; de drie jongste kinderen ook elk 1 h.p. per jaar gevestigd 
op zijn andere huis in de Geerstraat, strekkend aan de achterzijde tot aan de 
hof van Johan Brandenborch. Voor deze 3 h.p. zal hij de kinderen voeden en 
kleden tot hun volwassenheid; alles te vererven van het ene kind op het 
andere. 
NB in de kantlijn: betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

734 RAK  76 FOLIO:       74v DATUM:        04-06-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Steven Comparant En echtg. Geertruyt 
  Geertsz, Jacob Schoonvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van zijn schoonvader ontvangen heeft de 
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nagelaten goederen van zijn schoonmoeder. Zijn vrouw zal verder meedelen 
met de andere kinderen in de goederen die haar vader na zijn dood zal 
achterlaten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

735 RAK  76 FOLIO:       74v DATUM:        04-06-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Wyllem Volmachtgever  
  Boll, Reynken Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of 

gerechtelijk, de 37 witte stuivers te vorderen die Geert Eversborch hem nog 
schuldig is van een ton Hamburger bier en daarbij alles te doen wat 
noodzakelijk is en te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

736 RAK  76 FOLIO:       74v DATUM:        10-06-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsz, Claes Schuldenaar  
  Koppel, Johan Jac. vd Schuldeiser  
  Harderwijc, Pilgrim van Schuldenaar Luchtmaker 
  Hueringen, Alyt Schuldeiseres Zwolle 
  Lambertsz, Geert Schuldenaar  
  Johansz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Jacopsz van de Koppel ongeveer ƒ30 

Rijnse koopmansgulden volgens cedule, te betalen met St. Maarten.  
Schuldeiser meldt hierop ontvangen te hebben van Evert Cuper ƒ6 Rijnse 
gulden. 
-Pilgrim van Harderwijc is schuldig aan Alyt Hueringen ƒ2 Rijnse gulden en 
7½ stuiver te betalen met St .Michael; folio 75, dd 19-06. 
-Geert Lambertsz is schuldig aan Johan Johansz ƒ10 Rijnse gulden te 
betalen in mei; folio 75, dd 19-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

737 RAK  76 FOLIO:       75 DATUM:        19-06-1483 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Quantert, Lubbert Comparant En echtg. Fije 
  Zandersz, Johan  - jr Comparant Broer 
  Blanckert, Ghijse Schoonvader  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Else, Ghijse Blankerts 

dochter, de nagelaten goederen van Johan Zandersz, haar echtgenoot, 
waarvoor zij bedanken met belofte van vrijwaring. Ghijse Blanckert bedankt 
voor de goederen van Sander Johansz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

738 RAK  76 FOLIO:       75 DATUM:        19-06-1483 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Molen 
  Kampen, Steendijk 
   
 comparanten Valcke, Geert Borg  
  Mulre, Goert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij er borg voor staat dat de moeder van het 

Wittenhuis in Zwolle aan Goert Mulre een vierendeel van de molen op de 
Steendijk overdraagt en dat de mede-betrokkenen dit erkennen en een 
bewijs ervan zullen geven aan Goert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

739 RAK  76 FOLIO:       75 DATUM:        21-06-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Visken, Wolter Schuldenaar  
  Kamen, Johan van Schuldeiser Zutphen 
  Dorsten, Johan van  Schuldenaar  
  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
  Dircksz, Sweder Schuldenaar  
  Albertsz, Remmert Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Kamen ƒ7 Rijnse koopmansgulden 

en 11½ kromstaart voor het gerechtsgeld. 
-Johan van Dorsten is schuldig aan Johan Henrixsz ƒ22½ Rijnse 
koopmansgulden; dd 23-06. 
-Sweder Dircksz is schuldig aan Remmert Albertsz ƒ52 Rijnse gulden 
waarvan de helft met mei betaald moet worden en de andere helft in mei een 
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jaar daarna; folio 75v, dd 03-07. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

740 RAK  76 FOLIO:       75 DATUM:        22-06-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Hoen, Brecht Nannings v. Volmachtgeefster  
  Hoen, Peter Wilemsz v. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Willems van Hoen om, in der 

minne of gerechtelijk, de ƒ78 Rijnse koopmansgulden te vorderen die 
Tyman Gijsbertsz haar schuldig is en die in mei vervallen, afkomstig van de 
aankoop van een rijnschip dat Tyman van haar gekocht heeft en daarbij al 
hete nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

741 RAK  76 FOLIO:       75 DATUM:        23-06-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Hattem, mr Gosen van Comparant  
  Mewesz, Metten Schuldenares Haarlem 
  Dueren, Nanning van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen  te hebben van Metten Mewesz 8 h.p. die zij 

comparant  heeft moeten betalen vanwege de panding van een schip die hij 
gedaan had i.v.m. de huishuur die Wolter Vysken hem schuldig was; het 
schip behoort toe aan Wolter die het van Metten gekocht heeft. 
Nanning van Dueren meldt dat hij van Metten ontvangen heeft t.b.v. de OLV-
kerk 4 h.p. wegens een schuld die Wolter bekend had aan de kerk ten tijde 
van de panding van het schip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

742 RAK  76 FOLIO:       75v DATUM:        28-06-1483 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elsze Comparante Dochter † Mathijs Hermansz 
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  Ommeren, Aernt van Momber  
  Henrixsz, Johan  Momber  
  Alyt Koopster Wed. Johan Hermensz 
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Alyt de weduwe van Johan 

Hermensz de roerende goederen, huisraad, kleinodiën, goud/zilver, gemunt 
en ongemunt die zij geërfd heeft van haar oom Johan Hermansz; zij bedankt 
voor de betaling met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

743 RAK  76 FOLIO:       75v DATUM:        28-06-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Nanne Volmachtgeefster Texel 
  Jacopsz, Henrick Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Jacopsz om, in der minne 

of gerechtelijk, te vorderen van Wobbeken Ticheler ƒ2½ Rijnse gulden en 3 
stuivers die deze haar schuldig is van vis en daarbij al het nodige te doen 
zoals zij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

744 RAK  76 FOLIO:       75v DATUM:        07-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zyel, Willem  Schuldenaar  
  Valckener, Johan Schuldeiser  
  Bentem, Grete van Echtgenote  
  Tele, Willem Schuldenaar  
  Lutke, Garbrant Schuldeiser  
  Beerntsz, Wobbeken Schuldenares  
  Albertsz, Geert Schuldeiser Zomerdijk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Valckener en diens echtgenote ƒ36 

Rijnse gulden en 1 oord te betalen drie weken na St. Jacob. 
-Willem Tele is schuldig aan Garbrant Lutke ƒ12 courante Rijnse gulden te 
betalen met St. Maarten; dd 08-07. 
-Wobbeken Beerntsz is schuldig aan Geert Albertsz van de Zomerdijk ƒ5 
Rijnse gulden min 1 oord; folio 76, dd 15-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
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745 RAK  76 FOLIO:       75v DATUM:        07-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssoen, Evert Schuldenaar Texel 
  Rynckhouwer, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Rynckhouwer een bedrag 

van ƒ150 Rijnse koopmansgulden te betalen in drie termijnen: met St. Jan 
1484, 1485 en 1486, als een goed koopman.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

746 RAK  76 FOLIO:       75v DATUM:        09-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Cornelijs Schuldenaar Verwer 
  Heymensz, Jacop Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan zijn schoonzoon Jacop Heymensz  ƒ100 Rijnse 

g.g. die betaald moeten worden met Pasen, als dat niet gebeurt dan zal hij 
het bedrag vesten met een goed onderpand, te weten 10 h.p. per jaar te 
betalen in de dagen voor Pasen en aflosbaar met 20 penningen tegen één. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

747 RAK  76 FOLIO:       76 DATUM:        10-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Guede, Johan die Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldeiser Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz een bedrag van ƒ116 

Rijnse koopmansgulden betaalbaar in twee termijnen, met St. Jan en met  
St. Maarten, afkomstig van de aanschaf van een rijnschip dat hij van hem 
gekocht heeft; Johan stelt het schip als onderpand voor het geval er 
betalingsproblemen ontstaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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748 RAK  76 FOLIO:       76 DATUM:        11-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johan, Jonge Schuldenaar Monnikendam 
  Brant, Tyman (v ) Schuldeiseres Wed. Nanning Alertsz 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan de weduwe van Nanning Alertsz ƒ22 Rijnse 

gulden volgens handschrift door hem ondertekend; hij belooft direct te 
betalen ƒ10 Rijnse gulden en de rest met de Bamismarkt; mocht hij niet op 
tijd betalen, dan vervalt de eerste termijn en is deze borg.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

749 RAK  76 FOLIO:       76 DATUM:        15-07-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Symonsz, Jacob Comparant  
  Symonsz, Katherine Zuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn zuster Katherine 

Symonsz ƒ1 Rijnse koopmansgulden als aanbetaling van de rente die zij 
hem met St. Maarten zal betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

750 RAK  76 FOLIO:       76 DATUM:        17-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch Egbert Schuldenaar  
  Henrixsz, Aelt Schuldeiser  
  Claesz, Jacob Schuldenaar  
  Blanckert, Ghise Schuldeiser  
  Naegel, Geert Schuldenaar  
  Stipen, Wobbeken Schuldeiseres Zwolle 
  Laeke, Evert van der Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Aelt Henrixsz ƒ25 Rijnse gulden, te betalen ƒ10 

met St. Michael en de rest met Pinksteren daarna. 
-Jacob Claesz is schuldig aan Ghise Blanckert ƒ4 Rijnse gulden en 1 oord; 
dd 18-07. 
-Geert Naegel is schuldig aan Wobbeken Stipen vanwege de koop van een 
potschip ƒ34 Rijnse koopmansgulden, waarvan een deel nu betaald wordt, 
een deel met Pasen en het laatste deel met St. Maarten daarna; akte is 
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doorgehaald;  dd 18-07. 
-Evert van der Laeke is schuldig aan Ghise Blanckert ƒ32 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord; dd 24-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

751 RAK  76 FOLIO:       76v DATUM:        29-07-1483 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckmansz, Willem Comparant  
  Lutyke, Gerbrant Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerbrant Lutyke 1 h.p. per jaar 

als vóórtins volgens schepenbrief en omdat Femme, comparants vrouw, 
begraven ligt in de kerk, heeft Claes Sulman, de kerkmeester, daar het geld 
reeds van ontvangen; als dit geen vóórtins was, zou comparant voor de 
koper een onderpand moeten geven.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

752 RAK  76 FOLIO:       76v DATUM:        29-07-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lodewychs, Alyt Schuldenares  
  Claesz, Geert Schuldeiser Zoon 
  Aerntsz, Johan Schuldenaar  
  Ens, Gese van Schuldeiser  
  Rijnvisch Henrixsz, Fred. Schuldenaar  
  Wintersz, Alyt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan haar zoon Geert Claesz ƒ35 Rijnse 

koopmansgulden waarvan Herman Jansz ƒ5 Rijnse gulden zal ontvangen 
met St. Maarten; NB in de kantlijn: Herman Jansz heeft het geld ontvangen. 
-Johan Aerntsz is schuldig aan Gese van Ens ƒ52½ Rijnse g.g. te betalen 
binnen het jaar; hij stelt als onderpand zijn ambtsbrief van het schoutambt 
Emmeloord; akte is doorgehaald; dd 04-08. 
-Frederick Rijnvisch Henrixsz is schuldig aan Alyt Wintersz ƒ80 Rijnse 
gulden wegens kostgeld; folio 77, dd 07-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
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753 RAK  76 FOLIO:       76v DATUM:        03-08-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerbrantsz, Johan Volmachtgever Hoorn 
  Tymansz, Ghijsbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Ghijsbert Tymansz om, in der minne 

of gerechtelijk, al het geld te vorderen dat Johan Kremer en Claes Kuper 
hem schuldig zijn van as, zoals genoteerd in het stadsboek en daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

754 RAK  76 FOLIO:       76v DATUM:        05-08-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Johan Schuldenaar  
  Hegen, Trude ter Schuldeiseres Deventer 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Trude ter Hegen ƒ36 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Michael; doet hij dat niet en heeft Trude schade, dan moet hij 
dat vergoeden. De schuld is afkomstig van wijlen Gerbrich Bruyns, van wie 
hij de momber was. Na betaling zal schuldeiseres hem een kwitantie geven 
zodat de erfgenamen vanwege zijn neef Bruyn Hermensz niet meer gemaand 
kunnen worden door Trude.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

755 RAK  76 FOLIO:       77 DATUM:        07-08-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verwijck, Peter van Schuldenaar Kastelein Kuinre 
  Philipsz, Louwe Schuldeiser Kuinre 
  Topken, Warner Schuldenaar  
  Backster, Hadewich Schuldeiseres  
  Slekorff, Geert Schuldenaar  
  Werden, Mette van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Philipsz een bedrag van 

ƒ286 Rijnse g.g. waar hij zijn ambtsbrief als kastelein voor in onderpand 
heeft gegeven. Hij belooft te betalen met St. Maarten, met een marge van 
veertien dagen, zo niet dan is hij zijn ambtsbrief kwijt. 
-Warner Topken is schuldig aan Hadewich Backster ƒ35 Rijnse gulden; dd 
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12-08. 
-Geert Slekorff is schuldig aan Mette van Werden ƒ50 Rijnse gulden; dd 12-
08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

756 RAK  76 FOLIO:       77 DATUM:        12-08-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ae, Johan van der Schuldenaar  
  Garbrantsz, Huge  Schuldeiser  
  Jansz, Mathensz Schuldeiser  
  Keisersz, Hadewich Schuldenares  
  Alyt Schuldeiseres Moeder 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Huge Garbrantsz ƒ46 Rijnse gulden min 1 oord 

van een stuiver en stelt daarvoor als onderpand al zijn goederen in de 
stadsvrijheid van Kampen. 
-Aan Mathensz Jansz is hij schuldig ƒ23½ Davidsgulden en 4 witte stuiver 
en stelt zijn goederen als onderpand; dd 12-08. 
-Hadewich Keisersz is schuldig aan haar moeder Alyt ƒ40 Rijnse g.g. die 
deze betaald heeft toen haar man uitgeweken was; dd 12-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

757 RAK  76 FOLIO:       77 DATUM:        12-08-1483 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsdochter, Batthe Wed. Aernt Moeder 
  Aerntsdochter, Geertken Dochter  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Geertken Aerntsdr als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd 10 h.p. die zij zal ontvangen van de jaarlijkse 
rente van 2 h.p. die comparante krijgt uit Zwolle gevestigd op het huis van 
Johan Geertsz, dat vroeger van Alyt van Trier is geweest; Geertken krijgt 
dus vijf jaar lang de rente van 2 h.p. en bedankt haar moeder hiervoor met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

758 RAK  76 FOLIO:       77 DATUM:        12-08-1483 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vreen, Johan Schuldenaar Brunnepe 
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
  Dyrcksz, Dyrck Schuldenaar Bakker 
  Rijnvisch, Frederick Schuldeiser  
  Albertsz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Johan Vreen is schuldig aan Johan Geertsz 4 pond en 6 stuivers. 

-Dyrck Dyrcksz is schuldig aan Frederick Rijnvisch 3 mud rogge van 37½ 
witte stuiver het mud; dd 01-09. 
-Aan Geert Albertsz is  hij schuldig ƒ4 Rijnse koopmansgulden; dd 01-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

759 RAK  76 FOLIO:       77v DATUM:        04-09-1483 

 onderwerp Huurbetaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Geert Comparant  
  Klinkenberch, Gosen Comparant a. zijde  
  Gheye, Alyt Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Gosen Klinkenberch en Alyt Gheye de huishuur die 

wijlen Geert Byensz hem schuldig was van het huis waarin deze woonde en 
belooft had met Pasen a.s. te betalen, aan hem hebben  overgedragen in de 
vorm van panden en goederen waar zij beslag op hebben gelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

760 RAK  76  FOLIO:       77v DATUM:       05-09-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reynersz, Mense Schuldenaar Bunschoten 
  Jansz, Reyner Schuldeiser Harderwijk 
  Guedenzoen, Joh. Geertsz Schuldenaar  
  Lenting, Claes Schuldeiser  
  Beste, Gese Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Reyner Jansz ƒ49 Rijnse gulden te betalen met 

St. Maarten. 
-Johan Geertsz Guedenzoen is schuldig aan Claes Lenting ƒ80 courante 
Rijnse gulden; acte de mandato Henric Pael en Frederick Rijnvisch; dd 13-
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09. 
-Gese Beste is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ9 Rijnse koopmansgulden; 
dd 13-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

761 RAK  76 FOLIO:        77v DATUM:         10-09-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Petersz, Willem Schuldenaar  
  Covoerden, Henric van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van Covoerden ƒ15 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan hij ƒ2 moet betalen met St. Maarten, ƒ6 Rijnse 
gulden met St. Jan en tenslotte ƒ7 Rijnse gulden met St. Maarten daarna; 
hiervoor stelt hij als onderpand zijn potschip waar de schuld van afkomstig 
is. 
NB in de kantlijn: de weduwe van schuldeiser meldt alles ontvangen te 
hebben. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

762 RAK  76 FOLIO:      77v DATUM:         19-09-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Hanegreve, mr Yelis Schuldenaar  
  Arentsz, Geert Schuldeiser  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
  Woltersz, Henrick Schuldenaar  
  Hoeve, Henrick van der Schuldeiser  
  Tele, Wyllem Schuldenaar  
  Albertsz, Peter Schuldeiser Schroer 
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Arentsz en Marten Voirne 

een bedrag van ƒ22 Rijnse gulden, waarvoor hij hen als onderpand stelt 
roerende goederen en zijn woonhuis.  
-Henrick Woltersz is schuldig aan Henrick van der Hoeve ƒ54 enkele 
Davidsgulden en ƒ1 Rijnse gulden vanwege een lening en nog 80 mark 
Lubecks die Bartolt Lentinck en schuldeiser aan comparant beloofd 
hebben; dd 23-09. 
-Wyllem Tele is schuldig aan Peter Albertsz ƒ2½ Rijnse koopmansgulden 
min 1 stuiver; folio 78, dd 01-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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763 RAK  76 FOLIO:          77v DATUM:        19-09-1483    
 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Petersz, Dyrck Comparant  
  Tripmaker, Geert  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant belooft borg te staan voor Geert Tripmaker die het huis van 

Henric van Genne gekocht heeft, zoals vermeld in het stadboek van 
Oplatingen, opdat de jaarlijkse uitgang niet meer is dan 1½ h.p. per jaar; 
mocht Geert daar schade van ondervinden, dan zal hij dat oplossen. De  
vrouw van Henric, Lijsbet, zal comparant dan schadeloos stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

764 RAK  76 FOLIO:       78 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Putte, Ruederic Schuldenaar  
  Ghise, Alyt Schuldeiseres Steenwijk 
  Aerntsz, Johan Schuldenaar  
  Lutyke, Gerbrant Schuldeiser  
  Geertsz, Johan Schuldenaar En echtgenote 
  Hermszen, Dyrck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan zijn schoonmoeder Alyt Ghise ƒ150 Rijnse g.g. 

waarvoor hij haar jaarlijks ƒ7½ Rijnse g.g. geeft zo lang zij leeft; verder is hij 
haar nog schuldig ƒ113 Rijnse g.g.  
-Johan Aerntsz is schuldig aan Gerbrant Lutyke ƒ12 enkele Rijnse gulden; 
dd 01-10. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Dyrck Hermszen 45 Rijnse gulden en stelt 
als onderpand twee droogramen van de tien; dd 08-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

765 RAK  76 FOLIO:         78 DATUM:        08-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Volckersz, Luytken Schuldenaar Texel 
  Pacbergen, Albert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert van Pacbergen ƒ41 Rijnse 

koopmansgulden van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en zal de 
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helft betalen met St. Jacob en de andere helft met St. Jacob een jaar daarna; 
als onderpand stelt hij het schip en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

766 RAK  76 FOLIO:       78 DATUM:        08-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Raamhoven 
  Kampen, Groenestraat, tussen Geert Johansz en Beernt Schroer 
   
 comparanten Geertsen, Johan Schuldenaar En echtg. Eefse 
  Verwer, Mense  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Mense Verwer ƒ56 Rijnse gulden en stellen 

daarvoor als onderpand drie droogramen van de tien die zij hebben staan in 
de raamhoven van Henrick van den Vene en Armgart Barcholt, op 
voorwaarde dat comparant voordat hij Mense betaald heeft, het laken niet 
verkoopt. Mense zal voor ieder laken 3 butkens geven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

767 RAK  76 FOLIO:       78 DATUM:        08-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Raamhoven 
   
 comparanten Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Spaensz, Femme Schuldeiseres  
  Mulnersz, Geertken Schuldeiseres  
  Ruyssche, Stijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Femme Spaensz ƒ43 Rijnse gulden en stelt als 

onderpand twee droogramen van de tien die hij heeft, op dezelfde 
voorwaarden als bij Mense Verwer. 
-Aan Geertken Mulnersz is hij schuldig ƒ37 Rijnse gulden en 16 witte stuiver, 
waarvoor hij als onderpand stelt twee droogramen zoals bij Mense Verwer; 
dd 08-10. 
-Aan Stijne Ruyssche is hij schuldig ƒ18 Rijnse gulden en stelt daarvoor als 
onderpand één droograam van de tien, zoals bij Mense Verwer; dd 08-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

768 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        09-10-1483 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Genne, Geertken van  Volmachtgeefster Deventer 
  Geertsz, Aernt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Aernt Geertsz om namens haar, in 

der minne of gerechtelijk, te vorderen van Reynke, de zwager van Jacob 
Wachter, het geld dat deze haar schuldig is, n.l. 20 stuiver en nog 3 stuiver 
kostgeld en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

769 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        14-10-1483 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, i.d. Hagen, i.d. Lippensteeg, tussen Mense Smyt en de steeg 
   
 comparanten Bolhoerns, Ghese Comparante  
  Luyken Momber Zoon 
  Berentsz, Peter Koper  
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Peter Berentsz een ½ h.p. 

tinsgeld per jaar gevestigd op een hof, strekkend tot aan het erf van 
Ghijsbert Schoemaker, te betalen in de dagen vóór Pasen, op voorwaarde 
dat zij ieder jaar het recht heeft af te lossen met 20 penningen tegen één en 
alle tins. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

770 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        15-10-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groenenborch, Wessel Gevolmachtigde  Wesel 
  Ruyspenninck, Aernt Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgever, ontvangen te hebben van 

Biele, de weduwe van Henrick Evertsz, ƒ24 Rijnse gulden.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

771 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        20-10-1483 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Wed. Lambert Smit 
  Rotgersz, Aernt Schuldeiser  
  Grubbe, Bertolt Schuldenaar  
  Lutteke, Garbrant Schuldeiser  
  Andriesz, Jutte Schuldenares  
  Wysen, Alyt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Aernt Rotgersz ƒ2 Rijnse gulden te betalen met 

St. Jan. 
-Bertolt Grubbe is schuldig aan Garbrant Lutteke ƒ8 Rijnse gulden; folio 79, 
dd 23-10. 
-Jutte Andriesz is schuldig aan Alyt Wysen ƒ4 postulaats g.g. van haar 
testamentsbrief; folio 79, dd 23-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

772 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        20-10-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Armgaert  Volmachtgeefster Andries Rijcksz dochter 
  Jansz, Berent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Berent Jansz om alle schulden te 

innen die men aan wijlen Heyn Clouwen schuldig is, van wie zij de 
erfgename is en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

773 RAK  76 FOLIO:       78v DATUM:        23-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Heymansdr, Heyman Schuldenares  
  Harnasmaker, Willem Momber  
  Tycheler, Luyken Schuldeiser En echtg. Alyt 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Luyken Tycheler een bedrag van 

ƒ7½ Rijnse gulden te betalen met Vastenavond a.s.; zij meldt verder dat zij 
hen heeft afgekocht hun erfenis van Claes Luykensz, hun zoon en 
comparantes echtgenoot, waarmee de nalatenschap is gescheiden en men 
wederzijds geen aanspraken meer op elkaar heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
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774 RAK  76 FOLIO:       79 DATUM:        13-10-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen de erven Tideman vd Vene / Herman Geertsz 
   
 comparanten Armgaert Comparante Andries Rijcks dochter 
  Alyt Erfgename Wed. Heyne Clouwen 
     
 samenvatting Comparante, uit Wijk bij Duurstede, verklaart ontvangen te hebben van de 

weduwe van Heyne Clouwen haar deel van de nagelaten goederen, 
waarvoor zij bedankt met belofte van vrijwaring.  Uitzondering is gemaakt 
voor een huis dat gemeenschappelijk eigendom blijft, strekkend van de 
straat tot aan Wolter vd Laecks erf. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

775 RAK  76 FOLIO:       79 DATUM:        23-10-1483 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Potter, Willem Borg  
  Hubertsz, Johan Overledene  
  Hubertsz, Marrelys Erfgename  
  Berntsz, Sam Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant heeft  zich borg gesteld voor de correcte betaling van de 

schulden van de nalatenschap van Johan Hubertsz en is gemachtigd door 
Marrelys Hubertsz d.m.v. een gezegelde brief uit Utrecht, de goederen te 
ontvangen en de zaken te regelen als blijkt dat deze terecht zijn. Marrelys 
Hubertsz en Sam Berntsz zullen comparant schadeloos houden en zij 
schelden de Raad van Kampen kwijt 1 schippond kaas, een ½ vat boter en 9 
gouden leeuwen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

776 RAK  76 FOLIO:       79 DATUM:        23-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, buiten de Swanenpoort, tussen Beernt Jansz / Swane Rademaker 
   
 comparanten Laeke, Betthe van der Schuldenares  
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  Eck, Bartholomeus R. van Schuldeiser  
  Pilgrumsz, Jacob Schuldenaar  
  Acker, Geerten ten Schuldeiseres  
  Seynensz, Claes Schuldenaar  
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bartholomeus Roloffsz van Eck ƒ24 Rijnse 

gulden die zij belooft te betalen met Maria Lichtmis. 
-Jacob Pilgrumsz is schuldig aan Geerten ten Acker ƒ9 Rijnse gulden te 
betalen met Midwinter en stelt daarvoor als onderpand zijn hof, voor het 
geval er problemen ontstaan met de betaling; dd 27-10. 
-Claes Seynensz is schuldig aan Lubbert Melysz 19 witte stuivers; folio 
79v, dd 30-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

777 RAK  76 FOLIO:       79v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dode Comparant e. zijde  
  Woltersz, Henric Comparant a. zijde  
     
 
 

samenvatting Dode belooft, omdat deze vier zegslieden met hun twee overlieden door de 
Raad zijn aangesteld, dat Henric Woltersz de hoofdsom met de schade van 
de 900 mark afkomstig uit Riga terstond namens zijn zoon moet regelen en 
mochten er nog kosten of schade bijkomen dan zullen die betaald moeten 
worden door de schuldige, waarvan Henric bewijs moet halen binnen het 
jaar en aan moet tonen dat de toegekende gelden uitsluitend afkomstig zijn 
van de zoon van Dode. 
Tevens aanwezig: de overlieden Henric Pael, Lodewich Kruse, en de 
zegslieden Marten Voirne, Andries Hanegreve, Wynke Wessels en Ghijse 
Blanckert. 
NB in de kantlijn: op de schikking tussen Dode en Henric is alles betaald, dd 
mei 1484.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

778 RAK  76 FOLIO:       79v DATUM:        30-10-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alofsz, Gerryt Schuldenaar Lemmer 
  Roederlo, Johan van  Schuldeiser  
  Thomaesz, Jacob Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser Edam 
  Westrene, Johan van  Schuldenaar Raadslid Amersfoort 
  Egbertsz, Heyman Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Roederlo ƒ8 courante Rijnse gulden, 

te betalen de helft met St. Jan en de andere helft met St. Maarten. 
-Jacob Thomaesz is schuldig aan Johan Willemsz ƒ13 Rijnse gulden te 
betalen op 1 mei; dd 13-11. 
-Johan van Westrene is schuldig aan Heyman Egbertsz ƒ2 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Pasen; folio 80, dd 17-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

779 RAK  76 FOLIO:       79v DATUM:        06-11-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Akkers in Kuinre 
   
 comparanten Lubbe Comparante Echtg. Jacob Mantsz 
  Willemsz, Jacob Koper Urk 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Jacob Willemsz ƒ98 Rijnse 

g.g. van de aankoop van drie akkers in Kuinre, waarvoor zij hem bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

780 RAK  76 FOLIO:       79v DATUM:        10-11-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thie, Johan van  Schuldenaar En echtg. Jutte 
  Convent St. Michiel Schuldeiser Op den Oirt 
     
 samenvatting -Comparanten verklaren schuldig te zijn aan het St. Michiels convent in  

Kampen 214 h.p. te betalen met Midwinter over een jaar, met een marge van 
acht dagen, inclusief  de rente. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

781 RAK  76 FOLIO:       79v DATUM:        13-11-1483 

 onderwerp Toewijzing kind 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oss, Peter van Comparant Zwolle 
  Rijnvisch, Frederick Raadslid  
  Rodeloe, Johan van  Raadslid  
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 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn natuurlijke zoon die hij bij Alyt Hermansdr 

heeft, bij zich zal nemen en hem zal verzorgen, zodat de familie van de 
moeder daar niet mee belast wordt; hij zal alle goederen ontvangen die het 
kind van zijn moeder heeft geërfd, waarmee de boedel tussen Peter en de 
familie van de moeder gescheiden is. Dit is van Raadswegen goedgekeurd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

782 RAK  76 FOLIO:       80 DATUM:        14-11-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kruse, Lodewich Comparant  
  Paell, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over Johan Woltersz, natuurlijke zoon van wijlen 

Wolter Henricksz, verklaren ontvangen te hebben van Johan Henricksz uit 
Utrecht de nagelaten goederen van Beerte, de moeder van het kind die deze 
geërfd heeft; zij bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

783 RAK  76 FOLIO:       80 DATUM:        17-11-1483 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Paell, Henric Intermediair  
  Kruse, Lodewich Idem  
  Klenckenberch, Gosen Idem  
  Duren, Nanning van Idem  
  Westrenen, Johan van Comparant e. zijde Raadslid Amersfoort 
  Hardevelt, Willem Comparant a. zijde Idem 
  Volckersz, Nanne Comparant a. zijde Schipper 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een geschil opgelost 

tussen de gedeputeerden van Amersfoort, Johan van Westrenen en Willem 
Hardevelt en schipper Nanne Volckersz, inzake de afgenomen goederen en 
de schade die de schipper onlangs geleden heeft op zee door de mensen uit 
Amersfoort; de gedeputeerde vrienden uit Amersfoort verklaren nu schuldig 
te zijn aan schipper Nanne ƒ10 Rijnse koopmansgulden met Pasen te 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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784 RAK  76 FOLIO:       80 DATUM:        17-11-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westrenen, Johan van Schuldenaar Raadslid Amersfoort 
  Hardevelt, Willem Schuldenaar Idem 
  Henrixsz, Hillebrant Schuldeiser  
  Jansz, Lubbert Schuldeiser Ens 
  Kystemaker, Marten Schuldenaar  
  Witte, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan Hillebrant Henrixsz ƒ92 Rijnse 

koopmansgulden te betalen met Pasen; akte is doorgehaald. 
-Aan Lubbert Jansz zijn zij schuldig ƒ11 Rijnse koopmansgulden te betalen 
met Pasen; dd 17-11. 
-Marten Kystemaker is schuldig aan Beernt Witte17 h.p. wegens huishuur; 
folio 80v, dd 24-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

785 RAK  76 FOLIO:       80 DATUM:        17-11-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westrenen, Johan van Comparant Raadslid Amersfoort 
  Hardevelt, Willem van  Comparant Idem 
  Allertsz, Dode Comparant  
     
 samenvatting Comparanten zijn in Kampen om met Dode Allertsz de schade te regelen die 

is opgetreden afgelopen zomer op zee ter hoogte van Amersfoort ; 
burgemeester en Raad van Amersfoort erkennen schuld aan Dode en geven 
hem een schriftelijke schuldverklaring waarmee hij jaarlijks zal ontvangen 
ƒ25 courante Rijnse gulden van 20 stuiver de gulden, m.i.v. Midwinter over 
een jaar; de stad Amersfoort mag dit afkopen met alle verschenen rente met 
ƒ300 Rijnse gulden. 
In aanwezigheid van de Raadsleden: Henrick Paell, Lodewich Kruse, Gosen 
Klenckenberch en Nanning van Duren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

786 RAK  76 FOLIO:       80v DATUM:        24-11-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermansz, Alyt Volmachtgeefster Procuratrice 
  Johans, Grete Volmachtgeefster Geprofeste zuster 

1
) 
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  Pilgrumsz, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob Pilgrumsz om, in der 

minne of gerechtelijk, namens hen de goederen en erfenis te ontvangen die 
zuster Grete toekomen van wijlen mr Egbert Selle, haar neef en daarbij al het 
nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden 

1
) in het Convent van de 3

e
 orde van St. Franciscus, Leeuwarden 

   

 

 

787 RAK  76 FOLIO:       80v DATUM:        24-11-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claesz, Johan Comparant Broers - Enkhuizen 
  Claesz, Folker Comparant  
  Moerse, Johan van  Erfgenaam Weduwnaar 
  Blanckert Ghijse Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Johan van Moerse ontvangen te hebben alle 

goederen en erfenissen van Vrouke van Enckhuyzen, de echtgenote van 
Johan van Moerse, volgens Schepenbrief; zij bedanken hem met belofte van 
vrijwaring. Zij stellen daar een borg voor aan die Johan belooft hem niet aan 
te spreken; Ghijse zal zo nodig schadeloos gesteld worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

788 RAK  76 FOLIO:       80v DATUM:        05-12-1483 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghilse Jansz, Peter van Comparant Zeeland 
     
 samenvatting Comparant heeft heden officieel verklaard dat de 4½ vaten boter en 1 

mandje “staels” die hij hier had, toebehoren aan hem en aan zijn maat 
Johan Matijsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

789 RAK  76 FOLIO:       80v DATUM:        05-12-1483 

 onderwerp Huwelijk en testament 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Gennop, Willem van  Comparant  
  Hillegien Verloofde Wed. Johan Stempel 
     
 samenvatting Comparant verklaart te gaan trouwen met de weduwe van Johan Stempel en 

haar na zijn dood al zijn goederen na te laten in de stadsvrijheid van 
Kampen; dit is medegedeeld aan de familie van weerszijden. Mocht zij 
eerder overlijden dan hij, dan zullen hun kinderen met hem gelijk delen in 
zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

790 RAK  76 FOLIO:       81 DATUM:        05-12-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rogge, Tyman Schuldenaar  
  Lutteke, Garbrant Schuldeiser  
  Backer, Coenraet Schuldenaar Brunnepe 
  Petersz, Lubbert Schuldeiser  
  Kroeser, Egbert Schuldeiser  
  Remmeltsz, Remmelt Schuldenaar En echtg. Alyt 
  Jansz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Garbrant Lutteke 25 mud haver voor 10 witte 

stuiver het mud, te betalen vóór Maria Lichtmis. 
-Coenraet Backer is schuldig aan Lubbert Petersz en  Egbert Kroeser 60 
h.p.; dd 05-12.  
-Remmelt Remmeltsz en echtgenote zijn schuldig aan Geert Jansz 29 witte 
stuiver te betalen veertien dagen na Midwinter; akte is doorgehaald; dd 05-
12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

791 RAK  76 FOLIO:       81 DATUM:        05-12-1483 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Heynens, Geertruyd Volmachtgeefster Enkhuizen 
  Bolhoerne, Luyken Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Luyken Bolhoerne om namens 

haar, in der minne of gerechtelijk, de erfenis van haar broer Luyken 
Heynensz te ontvangen en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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792 RAK  76 FOLIO:       81 DATUM:        16-12-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Herman Schuldenaar Smid 
  Bartoltsz, Johan Schuldeiser Keulen 
  Tripmaker, Geert Schuldenaar  
  Johansz, Johan Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Bartoltsz ƒ2½ courante Rijnse gulden 

min 1 stoter. 
-Geert Tripmaker is schuldig aan Johan Herman Johansz vanwege Jacob 
Spiring, ƒ34 courante Rijnse gulden te betalen met St. Maarten; dd 19-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

793 RAK  76  FOLIO:       81 DATUM:       22-12-1483 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hattem, mr Gosen van  Comparant  
  Valckener Dyrcksz, Johan  Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Valckener Dyrcksz de 

1000 h.p. die wijlen Tyman van Benthem aan zijn zuster Grete gegeven had 
en door zijn zuster en haar kinderen geërfd zouden worden, waarvoor hij 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

794 RAK  76 FOLIO:        81 DATUM:         22-12-1483 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen de erven Wychman Budel / Mette Suurbier  
   
 comparanten Geertsz, Willem Schuldenaar En echtg. Femme 
  Hamelen, Leuwe van  Schuldeiseres  
  Henrixsz, Rotger Schuldenaar  
  Haeve, Jacob ter Schuldeiser  
  Kuper, Claes Schuldenaar  
  Glauwe, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Leuwe van Hamelen 100 h.p. waarvoor hij als 

onderpand stelt de helft van een huis en erf, strekkend tot aan de Burgel en 
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waarvan Leuwe de andere helft bezit. 
-Rotger Henrixsz is schuldig aan Jacob ter Haeve ƒ9 Rijnse 
koopmansgulden te betalen uiterlijk over drie weken; dd 30-12. 
-Claes Kuper is schuldig aan Symon Glauwe ƒ16 Rijnse gulden min 1 oord; 
dd 30-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

795 RAK  76 FOLIO:      81v DATUM:         12-01-1484 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed 2 akkers turfland 
  Oostenwolde, naast Geert Andriesz en Johan Morre 
   
 comparanten Jacobsz, Claes Comparant En Foyse  - Oostenwolde 
  Lubbertsz, Tyman Koper Dronten 
     
 samenvatting Comparant en diens echtgenote hebben verkocht aan Tyman Lubbertsz 

twee akkers turfland met wegen en watergangen, strekkend tot aan de 
Gelderse Gracht, die zij mogen afgraven; Tyman meldt nog schuldig te zijn 
aan Kathrine, de zuster van verkoper, ƒ19 Rijnse gulden die hij jaarlijks zal 
betalen met 10% zodat zijn zuster het hoogst noodzakelijke aan kleding en 
schoeisel kan kopen. Comparant en diens zuster geven daarop de 
koopbrief aan Tyman. 
NB in de kantlijn:  hierop betaald ƒ7 Rijnse gulden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

796 RAK  76 FOLIO:         81v DATUM:          12-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Tymansz, Johan  Schuldenaar Emmeloord 
  Aerentsz, Johan  Schuldeiser  
  Wennemersz, Johan Schuldenaar Op ‘t Raes 
  Roderloe, Johan van  Schuldeiser  
  Baers, IJsbrant Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Aerentsz ƒ70 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en dat hij moet 
betalen met St. Levien. 
-Johan Wennemersz is schuldig aan Johan van Roderloe 119 h.p. waarvan 
reeds betaald 67 h.p.; dd 12-01. 
-IJsbrant Baers is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ104 Rijnse gulden te 
betalen met St. Maarten; folio 82, dd 18-01. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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797 RAK  76 FOLIO:       81v DATUM:        15-01-1484 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goude, Kerstken Dyrcksz vd Comparant  
  Pannert, Gerbert Executeur  
  Kruse, Lodewich Executeur  
  Pott, Willem Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het 

testament van wijlen priester Boldewijn Johansz ƒ10 Rijnse gulden die deze 
per testament aan comparant en diens echtgenote had toebedeeld, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring, waarvoor een borg is 
aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

798 RAK  76 FOLIO:       81v   DATUM:         15-01-1484 

 onderwerp Momberstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mewsz, Geert Comparant  
  Gerrytsz, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren Symon Glauwe tot momber te benoemen in plaats 

van wijlen Coep Hilbrants over Mette, de dochter van Berent Mewsz, zodat 
Symon en mr Symon Hamer haar vertegenwoordigers zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

799 RAK  76 FOLIO:       82 DATUM:        20-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijs, Geertken Schuldenares  
  Ingen, Kerstken van  Schuldeiser  
  Jansz, Wolf Schuldenaar Rijnschipper 
  Steven Schuldeiser Zoon 
  Henrixsz, Lambert  Schuldenaar  
  Johansz, Herman Schuldeiser Van de Zomerdijk 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Kerstken van Ingen ƒ6 Rijnse koopmansgulden 

te betalen half met Pinksteren en half met St. Jan. 
-Wolf Jansz is schuldig aan zijn zoon Steven wegens het erfdeel van zijn 
moeder Berent ƒ50 Rijnse gulden die betaald zullen worden bij zijn 
volwassenheid; hij belooft zijn zoon te voeden en te kleden, waarmee de 
oom van het kind, Steven van Hattem, tevreden is; dd 20-01. 
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-Lambert Henrixsz is schuldig aan Herman Johansz ƒ200 Rijnse gulden min 
7 oord en 1 taeke wijn, te betalen met St. Maarten ƒ70 Rijnse gulden en de 
rest drie weken daarna; akte is doorgehaald; NB in de kantlijn: alles betaald 
behalve de taeke wijn; dd 20-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

800 RAK  76 FOLIO:       82 DATUM:        20-01-1484 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hermansz, Geert Comparant En echtg. Femme Kaeke  
  Henrixsz, Johan Comparant Echtg. Gese Kaeke  
  Kaeke, Garbrant Comparant  
  Bollensz, Tyman Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren samen dat wijlen Aelt Vloet zijn goederen heeft 

nagelaten aan Mette Vloet zijn dochter, geprofeste zuster in een klooster te 
Utrecht, roerende goederen en onroerende goederen in Gelderland,  
Kampen en Utrecht; comparanten beloven geen enkele aanspraak hierop te 
maken ook niet na het overlijden van Mette, evenmin op diegene die de 
roerende goederen gekocht heeft. Mocht het klooster enig probleem of 
schade ondervinden in deze kwestie, dan zullen de comparanten hiervoor 
instaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

801 RAK  76 FOLIO:       82v DATUM:        20-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Bensken Schuldeiser  
  Claesz, Gerbrant Schuldeiser  
  Johansz, Claes Schuldenaar Kremer 
  Lambertsz, Lambert Schuldeiser  
  Kruse, Henric Schuldenaar Bakker 
  Roederloe, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ20 Rijnse gulden te betalen 

met Pasen en ƒ30½ Rijnse gulden met St. Jacob. 
-Claes Johansz de kremer is schuldig aan Lambert Lambertsz ƒ24½ Rijnse 
gulden; dd 20-01. 
-Henric Kruse is schuldig aan Johan van Roederloe ƒ10½ courante Rijnse 
gulden; akte is doorgehaald; dd 20-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
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802 RAK  76 FOLIO:       82v DATUM:        20-01-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Klinckenberch, Gosen Intermediair  
  Hattem, mr Gosen van Intermediair  
  Grote, Johan die Comparant e. zijde En familie 
  Alyt Comparante a. zijde Wed. Peter Albertsz 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een geschil beslecht 

tussen Johan die Grote en familie en zijn nicht, de weduwe van Peter 
Albertsz over het huwelijkscontract van Peter en Alyt, bezegeld door Johan 
die Grote, Tyman Rode, Lubbert Overdijck en Johan Warnersz, waarin 
vermeld is dat Johan zijn nicht niets zal afnemen wat door hen of hun 
familie gescheiden of verenigd is en dat Alyt geen aanspraken kan maken 
op Johan die Grote. Er wordt besloten dat Johan zijn erfgenamen zal 
beloven de schepen testamentsbrief waarin hij Lubbe, de vrouw van Johan 
Warnersz en Alyt zijn nicht, tot zijn erfgenamen rekent, van kracht zal 
blijven; dit belooft hij in aanwezigheid van schepen Lubberts Petersz en mr 
Gosen van Hattem; dd december 1483. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

803 RAK  76 FOLIO:       82v DATUM:        26-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clotinck, Johan Schuldenaar  
  Willemsz, Wychman Schuldeiser Grafhorst 
  Kruse, Lodewich Schuldenaar  
  Lutteke, Garbrant Schuldeiser  
  Blanckert, Ghijse Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wychman Willemsz ƒ6½ Rijnse 

koopmansgulden en 2 witte stuivers. 
-Lodewich Kruse is schuldig aan Garbrant Lutteke ƒ68 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten, met een marge van veertien 
dagen; folio 83, dd 30-01.  
-Ghijse Blanckert is schuldig aan Lodewich Kruse ƒ34 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten, met een marge van veertien 
dagen; folio 83, dd 30-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

804 RAK  76 FOLIO:       83 DATUM:        28-01-1484 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrytsz, Herman Comparant Wageningen 
  Henrixsz, Wolter  Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Wolter Henrixsz de erfenis van zijn moeder Alyt 

ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.  
Wolter betaalt hem ƒ6 Arnhems. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

805 RAK  76 FOLIO:       83 DATUM:        30-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luyninck, Henric Schuldenaar Halteren  
  Luyninck, Johan Idem Zoon 
  Luyninck, Thonysz Idem Neef 
  Geerloffsz, Johan Schuldeiser Steenmetselaar 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Geerloffsz een bedrag 

van ƒ50 Rijnse koopmansgulden, dat Mette, de dochter van Henric,  
ontvangen heeft en waarvan een bewijs geleverd kan worden; Henric heeft 
beloofd dit te betalen. 
NB in de kantlijn: betaald ƒ18 Rijnse gulden en een maal ƒ10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

806 RAK  76 FOLIO:       83 DATUM:        30-01-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar Rijnschipper 
  Ziel, Foyse Schuldeiser  
  Geertsz, Herman Schuldenaar Rijnschipper 
  Wonder, Henrick Schuldeiser  
  Henrixsz, Lambert Schuldenaar  
  Johansz, Beernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Foyse Ziel ƒ10 Rijnse gulden en een ½ stuiver te 

betalen half met 1 mei en half met St. Jan; hiermee vervallen de 
bekentenissen die Jutte Claes, echtgenote van wijlen Willem Ziel, in het 
stadsboek heeft laten noteren. 
-Herman Geertsz is schuldig aan Henrick Wonder ƒ38 Rijnse gulden, 
waarvan de helft met Vastenavond betaald moet worden en de andere helft 
met Midvasten; hij stelt als onderpand zijn goederen en huisraad; dd 03-02. 
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-Lambert Henrixsz is schuldig aan Beernt Henrixsz ƒ88 Rijnse gulden min 1 
stoter; folio 84, dd 12-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

807 RAK  76 FOLIO:       83 DATUM:        03-02-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Campis, fra. Andreas de Volmachtgever  
  Nicolaes, Heer Gevolmachtigde Proost Claarwater  
  Everardus, fra Volmachtgever  
     
 samenvatting -Comparant, geprofest in de orde St. Budick(?) in het convent Lacensi (?) te 

Trier, verstrekt namens de abt van dat klooster een volmacht aan priester 
Nicolaes, proost van het Klooster Claarwater te Hattem, om namens het 
convent van Laych alle goederen en erfenissen te ontvangen van de 
familieleden van fra Andreas en daarbij al het nodige te doen. 
-Fra. Everardus van het zelfde klooster, heeft een volmacht verstrekt aan 
dezelfde persoon. 

   
 bijzonderheden Het klooster Claarwater behoorde tot de Broederschap des Gemene Levens 

van Geert Groote 
   

 

 

808 RAK  76 FOLIO:       83v DATUM:        04-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Dubbeltsz, Henric Schuldenaar  
  Collen, Herman van  Schuldeiser  
  Albertsz, Willem Schuldeiser  
  Claesz, Herman Schuldenaar  
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Collen ƒ20 courante Rijnse gulden. 

-Herman van Collen is schuldig aan Willem Albertsz 100 h.p. waarvan hij 
jaarlijks met St. Maarten 5% gevestigd op zijn woonhuis zal betalen, op 
voorwaarde dat hij met St. Maarten a.s. alles mag aflossen met de rente; 
akte is doorgehaald; dd 10-02. 
-Herman Claesz is schuldig aan Claes Gosensz ƒ27½ Rijnse 
koopmansgulden en 1 stoter, te betalen het derde deel met St. Jan, het 
volgende deel met St. Maarten en het laatste deel met Midwinter daarna; 
folio 84, dd 11-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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809 RAK  76 FOLIO:       83v DATUM:        04-02-1484 
 onderwerp Transport van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Lubbertsz, Lambert Comparant Echtg. Roloff - Deventer 
  Dueren, Nanning van Koper  
  Petersz, Lubbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Nanning van Dueren een 

jaarlijkse rente van 2 mud rogge, Steenwijker maat, die zij hebben uit Kuinre 
volgens Rechtersbrief die zij aan koper overhandigen; mocht koper een 
betere vestenis willen, dan  zullen zij dat regelen.  
Comparanten geven een volmacht aan koper en aan Lubbert Petersz om 
namens hen een huis en erf te verkopen of te verhuren dat zij geërfd 
hebben, hun schulden te innen en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf 
gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

810 RAK  76 FOLIO:       83v DATUM:        09-02-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, mr Claes Volmachtgever  
  Willemsz, Johan Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Johan om namens hem 

zijn zaken te behartigen, zijn schulden te innen, goederen te verkopen of te 
verhuren, zowel binnen als buiten Kampen en daarbij te handelen zoals hij  
zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

811 RAK  76 FOLIO:       84 DATUM:        10-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lubbe Schuldenares Wed. Heyman Idensz 
  Vene, Johan vd Momber  
  Albertsz, Willem Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon Willem Albertsz 

jaarlijks met St. Maarten 5 h.p. gevestigd op haar goederen; mocht de 
betaling niet plaats vinden, dan mag hij dat verhalen op haar goederen, 
roerende en onroerende. Zij mag jaarlijks af lossen met 20 tegen 1 penning. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

812 RAK  76 FOLIO:       84 DATUM:        11-02-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Aernt Comparant Gelderland 
  Harnaschmaker, Bele Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonzuster Bele de goederen ontvangen te 

hebben van zijn overleden broer Henric Evertsz Harnaschmaker; hij bedankt 
haar voor de betaling en goederen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

813 RAK  76 FOLIO:       84 DATUM:        12-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geert, mr Schuldenaar Klokkengieter 
  Johansz, Thews Schuldeiser  
  Claesz, Herman Schuldenaar  
  Albert (v) Schuldeiseres Wed. Willem Volckmansz 
  Wou, mr Geert van Schuldenaar Klokkengieter 
  Kroese, Egbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Thews Johansz ƒ47 Rijnse koopmansgulden. 

-Herman Claesz is schuldig aan de weduwe van Willem Volckmansz ƒ50 
Rijnse gulden te betalen binnen drie jaar met zes halfjaarlijkse betalingen 
m.i.v. St. Jacob; folio 84v, dd 16-02. 
-mr Geert van Wou is schuldig aan Egbert Kroese ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden, 1 braspenning en 1 taeke wijn en 1½ plak voor het 
gerechtsgeld; folio 85, dd 16-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

814 RAK  76 FOLIO:       84 DATUM:        14-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goltsmyt, Harman Schuldenaar  
  Wolff, Jacob Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant is schuldig aan Jacob Wolff ƒ40 Rijnse gulden afkomstig van de 

erfenis en nagelaten goederen van de moeder van Jacobs natuurlijke zoon, 
Johan Jacobsz, die comparant in drie termijnen zal betalen: met St. Jan, met 
St. Maarten en met Pasen daarna. Verder zal comparant de schulden betalen 
die hij met zijn overleden vrouw gemaakt heeft, waarmee hij aan zijn  
verplichtingen heeft voldaan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

815 RAK  76 FOLIO:       84 DATUM:        14-02-1484 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groningen, Gosen Vlamynck v. Comparant  
  Groningen, Ate Siwerdus Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan die Guede en diens vrouw Grete, 

comparants zuster, indertijd beloofd hadden hun moeder, Clare Vlamyngh 
levenslang te verzorgen, te kleden en te voeden bij hen thuis; nu zijn beiden 
overleden, de broer van comparant is voogd over hun kinderen geworden 
en comparant zal zijn moeder verzorgen en huisvesten. Ate zal daarom 
namens de erfgenamen van Johan en Grete, Gosen binnen een jaar ƒ32 
Rijnse gulden betalen om daarmee de zorgverplichting af te kopen, zodat de 
kinderen van Johan en Grete daar niet op aangesproken kunnen worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

816 RAK  76 FOLIO:       84v DATUM:        14-02-1484 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Woltersz, Kerstken Borg  
  Petersz, Johan Begunstigde  
  Hollen, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant staat borg ten behoeve van Johan Petersz voor de goede 

betaling van de 2½ h.p. huishuur die Johan Hollen met Pasen moet betalen 
van het huis in de Nieuwstraat achter de erven Ruederic Vridagh. 

   
 bijzonderheden Geen 
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817 RAK  76 FOLIO:       85 DATUM:        18-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Dorre, Johan Schuldeiser  
  Hanegreve, mr Yelisz Schuldenaar  
  Goltsmit, Kerstken Schuldeiser  
  Cruytersz, Katherine Schuldenares  
  Gelre, Thijs van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Dorre ƒ7 Arnhems. 

-mr Yelisz Hanegreve is schuldig aan Kerstken Goltsmit 25 h.p. van tins; dd 
25-02. 
-Katherine Cruytersz is schuldig aan Thijs van Gelre ƒ1½ Rijnse g.g. van 32 
stuiver de gulden, te betalen hiervan de helft met Pinksteren en de andere 
helft met St. Michael; hiermee Thijs geen aanspraken meer op haar; dd 25-
02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

818 RAK  76 FOLIO:       85 DATUM:        18-02-1484 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Nieuwe Muur 
   
 comparanten Brandeburch, Johan Comparant  
  Geye, Herman Comparant  
     
 samenvatting Comparanten beloven dat zij Marten Johansz zullen overdragen het huis dat 

hij van hen gekocht heeft, zodat hij het met Pasen ongehinderd kan 
bewonen, m.u.v. de tins en uitgang. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

819 RAK  76 FOLIO:       85 DATUM:        23-02-1484 

 onderwerp Verkoop goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Brummeler, Geert die Comparant  
  Brummeler, Evert die Comparant  
  Schoemaker, Aerent  Comparant Diepenheim 
  Katherine Koopster Henrick Jansdochter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij verkocht hebben aan Katherine, de dochter 

van Henrick Jansz, alle nagelaten goederen die Johan van Brummelen, haar 
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man, hen had toebedeeld, voor een bedrag van ƒ37 Rijnse gulden, waarvan 
zij reeds ƒ15 betaald heeft en de rest zal betalen met St. Jan; comparanten 
hebben geen aanspraken meer op haar en zullen haar vrijwaren. 
NB in de kantlijn: Geert toont een machtigingsbrief.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

820 RAK  76 FOLIO:       85 DATUM:        23-02-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuerman, Johan Volmachtgever Steenhouwer 
  Busch, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Busch om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaak waar te nemen tegen de erfgenamen van Cleyn 
Gerloich van Leeuwarden en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

821 RAK  76 FOLIO:       85v DATUM:        25-02-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Gerrytsz, Claes Schuldenaar  
  Thomasz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Thomasz ƒ62 Rijnse koopmansgulden te 

betalen in twee termijnen, met St. Michael en met St. Maarten over een jaar, 
afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft op voorwaarde 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

822 RAK  76 FOLIO:       85v DATUM:       05-03-1484  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cornelijs Volmachtgever  
  Philipsz, Peter Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant, afkomstig van Arnemuiden, nu wonend in Londen, geeft een 
volmacht aan onze burger Peter Philipsz om namens hem, in der minne of 
gerechtelijk, alle goederen en kleinodiën die Lysbeth, zijn nicht, van haar 
moeder geërfd heeft te verantwoorden en te waarborgen; deze bevinden 
zich in Kampen verzegeld door Gosen Klinckenberch en Johan van de Vene 
en Peter kan daarbij handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

823 RAK  76 FOLIO:       85v DATUM:        05-03-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Joh. Dubbeltsz en Jac. vd Veens erfgenamen 
   
 comparanten Johansz, Laurens Volmachtgever  
  Hille Gevolmachtigde Echtgenote 
  Hoeve, Wolbert ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Hille en aan Wolbert 

ten Hoeve om een huis van hem, strekkend tot aan de Hofstraat, te verkopen 
en verder alle formaliteiten te vervullen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

824 RAK  76 FOLIO:       85v DATUM:        09-03-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kaye, Geert Schuldenaar  
  Rotgersz, Arent Schuldeiser  
  Ticheler, Wobbeken Schuldenares  
  Meynartsz, Wolter Schuldeiser Texel 
  Oestenwolde, Johan van Schuldenaar  
  Ygermansz, Seyne Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent Rotgersz ƒ4 Arnhems. 

-Wobbeken Ticheler is schuldig aan Wolter Meynartsz ƒ3 Rijnse 
koopmansgulden en 4 witte stuiver te betalen per 1 mei; dd 12-05. 
-Johan van Oestenwolde is schuldig aan Seyne Ygermansz ƒ17 Rijnse 
gulden min 1 oord afkomstig van een achtste scheepsaandeel dat hij van 
hem gekocht heeft van de viermaster die nu aan wal ligt, te betalen met St. 
Michael; folio 86, dd 12-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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825 RAK  76 FOLIO:       85v DATUM:        12-03-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Henric Comparant Veere  
  Dueren, Nanning van Vertegenwoordiger Kampen 
     
 samenvatting Comparant, gemachtigd door de stad Veere om namens Johan Henrixsz, 

apotheker te Veere, uitstaande schulden te innen in het graafschap Holland 
en Utrecht, verklaart ontvangen te hebben van Nanning van Dueren 11 pond 
groot Vlaams die Johan Henrixsz tegoed had van de stad Kampen en die 
een jaar geleden was toegezegd; comparant bedankt hem met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

826 RAK  76  FOLIO:       86 DATUM:       16-03-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biesen, Henric mette Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van  Schuldeiser  
  Groningen, Aete Sywerdes v. Schuldenaar  
  Dueren, Peterken van Schuldeiseres  
  Harnasmaker, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck ƒ3 Rijnse 

koopmansgulden te betalen de helft met Pasen en de andere helft met 
Pinksteren. 
-Ate Sywerdes van Groningen is schuldig aan Peterken van Dueren en 
Willem Harnasmaker samen ƒ25 Rijnse koopmansgulden te betalen 
veertien dagen na Pasen, waarvoor hij als onderpand stelt twee rollen doek 
en een kist met allerlei linnengoed waarvan Ate zelf de sleutel houdt; folio 
86v, dd 19-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

827 RAK  76 FOLIO:        86 DATUM:         17-03-1484 

 onderwerp Verhuur brouwketel 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Dirck Comparant En Johanna - Vollenhove 
  Henrixsz, Johan Verhuurder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gehuurd te hebben van Johan Henrixsz een 

brouwketel voor een periode van zes jaar voor een jaarlijks bedrag van 7½ 
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h.p. m.i.v. Petri ad Cathedram 1484; zij beloven de ketel na zes jaar weer 
terug te geven in Kampen en mocht de ketel door hun toedoen beschadigd 
raken, dan zullen zij dat vergoeden; de vrouw van comparant onderschrijft 
dit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

828 RAK  76 FOLIO:      86 DATUM:         18-03-1484 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Melissteeg 
   
 comparanten Hanegreve, mr Yelis Comparant  
  Rode, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Jacob Rode als onderpand te stellen al zijn 

huisraad, bedden met toebehoren en verder alle roerende goederen die hij 
in zijn huis heeft staan voor de schuld die hij aan hem heeft en die in het 
stads boek staat genoteerd; verder nog 9 h.p. die gevestigd zijn op een 
huis in de Nieuwstraat, strekkend tot aan Kerstens Vergadering, waarvan 
mr Yelis belooft het niet met tins te belasten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

829 RAK  76 FOLIO:       86v DATUM:         19-03-1484  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hattem, Dyrck van Schuldenaar Oosterholt 
  Uterwijck, Herman van Schuldeiser  
  Visken, Willem Schuldenaar  
  Holte, Geert ten Schuldenaar  
  Stokebrant, mr Jacob Schuldeiser En broer Lubbert 
  Johansz, Doever Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Uterwijck 32 witte stuivers en 15 

kromstaarten te betalen met St. Jan en daarvoor zal hij Herman geven zijn 
hooi uit Mastenbroek. 
-Willem Visken en Geert ten Holte zijn schuldig, elk voor allen, aan mr 
Jacob Stokebrant en diens broer Lubbert ƒ97 Rijnse gulden te betalen met 
St. Maarten; mocht er achterstand van betaling optreden, dan zullen 
schuldenaren de schade vergoeden; akte is doorgehaald; dd 19-03. 
-Geert ten Holte is schuldig aan Doever Johansz ƒ14 Rijnse 
koopmansgulden; akte is doorgehaald; folio 87, dd 24-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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830 RAK  76 FOLIO:       86v DATUM:        19-03-1484 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Verwer, Isebrant Schuldenaar Steenwijk 
  Clinge, Jacob Schuldeiser  
  Hanegreve, Andries Schuldeiser   
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Clinge en Andries 

Hanegreve ƒ1800 courante Rijnse gulden afkomstig van zijn zoon Jacob 
Isebrantsz, die belooft heeft bij de huwelijkse voorwaarden dit bedrag 
binnen een jaar te betalen bij zijn huwelijk met Lubbe, de dochter van wijlen 
Johan Mathijsz; daarom belooft Jacob dit te betalen en de schuldeisers 
melden dat de goederen die Lubbe inbrengt waard zijn ƒ1200 Rijnse gulden 
en beide partijen hebben dit afgesproken tegen een boete van 100 pond 
groot Vlaams. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

831 RAK  76 FOLIO:        86v  DATUM:         19-03-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Thomas ten Volmachtgever Utrecht 
  Kroeser, Egbert Gevolmachtigde  
  Baersz, Jacob Idem  
  Florisz, Johan Idem  
  Hove, Adam van   Idem Broer 
  Vroninck, Henrick Idem Knecht 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan vijf personen om samen en ieder 

apart namens hem te vorderen en voort te zetten zijn zaak tegen Adam 
Gerrytsz en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

832 RAK  76 FOLIO:       87 DATUM:        24-03-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaep, Johan Volmachtgever  
  Claesz, Gerbrant  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Gerbrant Claesz om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, van Lambert Corvemaker uit Zutphen en van 
Henric Berck de vrachtsom te eisen van 16 vaten wijn van Jonker Eden land 



326 

 

tot aan Hamburg per schip, die Johan nog niet ontvangen heeft; Gerbrant 
mag handelen zoals comparant gedaan zou hebben indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

833 RAK  76 FOLIO:       87 DATUM:        29-03-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holten, Pasman van Comparant Zwolle 
  Claesz, Jacob Schuldenaar  
  Henrixsz, Berent Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jacob Claesz ontvangen te hebben een bedrag van 

ƒ90 Rijnse gulden van 26 witte stuiver de gulden, die deze schuldig was aan 
Jacob van Eerten dd 1483 vermeld in het stadsboek. Berent Henrixsz staat 
er borg voor dat comparant schuldenaar schadeloos zal houden; hiermee is 
de schuldbekentenis vervallen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

834 RAK  76 FOLIO:       87 DATUM:        29-03-1484 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Hulk 
   
 comparanten Kollen, Johan op t’strate van Comparant  
  Vrechten, Jacob van Opdrachtgever Dantzig 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben vanwege Jacob van Vrechten de 

helft van een hulk die Gerbrant Claesz placht te varen; het is de bedoeling 
dat de schipper daar geen schade door lijdt, waarvoor comparant zich borg 
stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

835 RAK  76 FOLIO:       87 DATUM:        30-03-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelertsz, Henric Schuldenaar Harderwijk 
  Rijnvisch, Freric Schuldeiser  
  Vene, Henric vd Schuldeiser  
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  Stuver, Herman Schuldenaar  
  Hoeve, Lambert van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de voogden over de kinderen van wijlen Henric 

Goltsmit ƒ9 courante Rijnse gulden te betalen met Pasen over een jaar. 
-Herman Stuver is schuldig aan Lambert van den Hoeve wegens een lening 
ƒ10 Rijnse gulden aan vuurijzers die indertijd 3 Vlaamsen per stuk kosten. 
folio 87v, dd 30-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

836 RAK  76 FOLIO:       87v DATUM:        30-03-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuver, Herman Comparant  
  Ygermansz, Seyne Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Seyne Ygermansz 43 lood 

zilver en 1 vierendeel en 1 kwart om er een kelk van te maken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

837 RAK  76 FOLIO:       87v DATUM:        03-04-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Billic, Berent van Comparant Coesvelt 
  Wou, mr Gerryt van Schuldenaar Klokkengieter 
     
 samenvatting Comparant verklaart onder ede dat mr Gerryt van Wou hem ƒ80 Rijnse 

gulden heeft betaald, kostenvrij in Deventer op zijn were genaamd Johan 
Hedden, afkomstig van koper dat mr Gerryt van hem gekocht had; hij heeft 
geen aanspraken meer op hem.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

838 RAK  76 FOLIO:       87v DATUM:        05-04-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Garlan, Henrick Comparant Priester 
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  Muerman, Peter Executeur Priester 
  Hattem, mr Gosen van Idem  
  Oenden, Henric van  Idem  
  Krueser, Egbert   Idem  
     
 Samenvatting,  Comparant, vicaris van de parochiekerk van St. Kylianus van Heilbron in het 

bisdom Würzburg, met een machtiging van twee raadsleden uit Ulm, 
verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het testament van 
wijlen Gosen van Voirst een bedrag van ƒ100 Rijnse g.g. die deze voor de 
kinderen van de dochter van Hartwich van den Ae, Ottica, Margareta, Helena 
en Anna, had gereserveerd; comparant bedankt de executeurs met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

839 RAK  76 FOLIO:       87v DATUM:        05-04-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Lambert vd Comparant e. zijde Namens  Dode Allertsz 
  Mathijsz, Henrick Idem id 
  Hanegreve, Andries Idem id 
  Kuenretorff, Herman Idem id 
  Voirne, Marten  Comparant a. zijde Namens Henric Woltersz 
  Aerentsz, Geert Idem id 
  Lentinck, Bartolt Idem id 
  Wesselsz, Wynken Idem id 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat er problemen zijn tussen Dode Allertsz en 

Henric Woltersz over de maatschap die zij samen hebben en zij vragen om 
bemiddeling.  
Henric Woltersz zal alle goederen, baten en schulden die de maatschap 
heeft in Lijfland houden en betalen m.u.v. de schuld van Geert Keyte in 
Reval; verder heeft hij ontvangen ongeveer ƒ60 voor zijn termijn. Dode 
Alertsz zal alle goederen, baten en schulden houden en betalen aan deze 
zijde van de Oostzee: m.n. Henric Berck ƒ70 Rijnse g.g., Tyman Holtderpt  
heeft van Dode ontvangen 25 mark Lübecks vanwege Pouwel Vrenckingk; 
Peter Mulre 25 stuiver, Peter Posyck 60 of 70 Riga mark, Bartolt Lentinck 40 
of 50 Riga mark. Dode zal niet delen in de 300 mark van Johan van Cleve, 
die gaan naar Henric. Verder zal Dode Henric betalen ƒ900 Rijnse gulden 
van 20 stuiver de gulden, ƒ300 met Pasen, ƒ300 met St. Jan en ƒ300 met de 
Bamissemarkt in Antwerpen, te betalen aan Henric of Geert zijn 
gemachtigde. De 900 mark die in het stadsboek staan afkomstig van Dode’s 
overleden zoon, blijven staan. 
Hiermee vervallen alle aanspraken op elkaar. 
NB in de kantlijn: betaald zijn de schuldeisers: Hans Bruyn van Lübeck, 
Peter Posyck, Henric Woltersz, diverse termijnen. 

   
 bijzonderheden Uitspraak in oktober 1483, zie Boek, akte nr. 777 
   

 

 



329 

 

840 RAK  76 FOLIO:       88v DATUM:        07-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roetersz, Gese Schuldenaar  
  Wonder, Henric Schuldeiser  
  Dircksz, Dirck Schuldenaar  
  Claesz, Gerbrant  Schuldeiser  
  Baers, Jacob Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Wonder ƒ40 Rijnse koopmansgulden 

waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen in de stadsvrijheid van 
Kampen, zo lang de schuld niet betaald is. 
-Dirck Dircksz is schuldig aan Gerbrant Claesz 10 h.p. te betalen met St. 
Jan; dd 07-04. 
-Jacob Baers is schuldig aan Gerbrant Claesz ƒ50 Rijnse gulden en ƒ37½ 
Rijnse gulden te betalen met Midwinter; dd 12-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

841 RAK  76 FOLIO:       88v DATUM:        12-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Henrick Schuldenaar  
  Ruyssche, Gese Schuldeiser  
  Hermansz, Luyken Schuldenaar  
  Coesfelt, Johan van  Schuldeiser Priester 
  Stempels, mr Goesen Schuldenaar Busmeester 
  Botterman, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gese Ruyssche ƒ11 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Maarten. 
-Luyken Hermansz is schuldig aan Johan van Coesfelt ƒ14 Arnhems te 
betalen met St. Lambert, afkomstig van 4 mud rogge, Steenwijker maat, die 
priester Johan aan Luyken in 1482 heeft geleverd; mocht hij niet op tijd 
betalen, dan is de schade voor schuldenaar; dd 13-04. 
-mr Goesen Stempels is schuldig aan Johan Botterman ƒ9 Rijnse gulden te 
betalen met St. Victorinus, met een marge van veertien dagen; folio 89, dd 
24-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

842 RAK  76 FOLIO:       88v DATUM:        12-04-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Schele, Evert Volmachtgever  
  Grete Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vrouw om zijn uitstaande 

schulden te innen die in het stadsboek staan vermeld en daarbij al het 
nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

843 RAK  76 FOLIO:       88v DATUM:        22-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buter, Henric Schuldenaar  
  Seqelke, Derick Schuldeiser Staden 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Derick Seqelke 100 Lübeckse mark 

afkomstig van een stel paarden, waarvan hij de helft moet betalen met St. 
Michael en de andere helft met Pasen daarna; hij stelt als onderpand het 
span paarden met toebehoren totdat alles betaald is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

844 RAK  76 FOLIO:       89 DATUM:        23-04-1484 

 onderwerp Opdracht en schuld 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roetersz, Geert Comparant   
  Pannert, Pilgrum Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Pilgrum Pannert de levering  van 23 duizend 

middelstenen en daarbij 3 duizend kleinstenen, de steen uit twee van de 
eerste ovenladingen; verder meldt comparant schuldig te zijn aan Pilgrum 
ƒ16½ Rijnse koopmansgulden en 1 braspenning, te betalen met Pinksteren, 
uiterlijk met St. Jan; indien schuldenaar in gebreke blijft, is de schade voor 
hem. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

845 RAK  76 FOLIO:       89 DATUM:        24-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, mr Geert van Schuldenaar Klokkengieter 
  Alertsz, Dode Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dode Alertsz een bedrag van 33 

pond groot Vlaams afkomstig van koper dat hij van hem gekocht heeft en 
waarvan hij twee klokken zal gieten, die hij hem als onderpand stelt, op 
voorwaarde dat hij de klokken niet zal laten weghalen voordat hij de schuld 
betaald heeft. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

846 RAK  76 FOLIO:       89 DATUM:        24-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Dircksz, Sweder Schuldenaar  
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
  Alertsz, Dode Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wolter Johansz ƒ107 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met St. 
Jacob ƒ22 Rijnse gulden, met 1 mei ƒ42 Rijnse gulden en met 1 mei 1486 
ook ƒ42; akte is doorgehaald. 
-Sweder Dircksz is schuldig aan Dode Alertsz ƒ18 Rijnse koopmansgulden 
te betalen met St. Levien, waarvoor hij als onderpand stelt het gekochte 
rijnschip; dd 24-04.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

847 RAK  76 FOLIO:       89v DATUM:        26-04-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Geertruit van Dolre en Lewe van Hameren 
   
 comparanten Gerrytsz, Gerryt Schuldenaar  
  Vekke, Johan de Schuldeiser Zutphen 
  Beerntsz, Beernt Schuldenaar De drager - en Elsken 
  Groten, Johan die Schuldeiser De weduwe van ... 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan de Vekke ƒ24 courante Rijnse gulden, de 

helft te betalen met St. Michael en de andere helft een jaar later; hij stelt als 
onderpand al zijn goederen; NB in de kantlijn: de eerste termijn is betaald. 
-Beernt Beerntsz en echtgenote zijn schuldig aan de weduwe van Johan die 
Groten ƒ50 Rijnse koopmansgulden, met Pasen jaarlijks te betalen met ƒ2½ 
Rijnse gulden, gevestigd op hun huis, strekkend tot aan Marten Suurbiers 
weduwe; zij mogen jaarlijks aflossen mits een half jaar van tevoren 
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aangekondigd; folio 90, dd 30-04; akte is doorgehaald; NB in de kantlijn: 
afgelost in 1502. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

848 RAK  76 FOLIO:       89v DATUM:        26-04-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Land 
  Mastenbroek, op de Bisschopswetering 
   
 comparanten Lubbertsz, Werther Comparant  
  Vene, Johan van de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan van de Vene ƒ50 

enkele Rijnse g.g., ƒ50 Keulse enkele Rijnse gulden, ƒ31 gouden 
Bourgondisch gulden, vanwege Johans stuk land in Mastenbroek waarop hij 
beslag gelegd heeft; alsnog ontvangen ƒ19, anno 1487.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

849 RAK  76 FOLIO:       89v DATUM:        27-04-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cornelijs Comparant Arnemuiden - oom  
  Schulte, Henric Comparant Oldenzaal - stiefvader 
     
 samenvatting Comparanten, oom en stiefvader van Elsbeth, de dochter van Arnolt Jansz 

en  Margarete, verklaren ontvangen te hebben van Peter Philipsz een zak 
met kleinodiën die Gosen Klinckenberch en Johan van den Vene verzegeld 
hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

850 RAK  76 FOLIO:       89v DATUM:        27-04-1484 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en erf Zwolle 
   
 comparanten Henricksz, Albert Comparant Schroer 
  Broeder Jacob Begunstigde Prior van het klooster 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart aan de prior van het klooster te Zwollerkerspel te 
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schenken t.b.v. het klooster een bedrag van ƒ25 Rijnse g.g. afkomstig van 
een huis en erf in Zwolle dat comparant gekocht heeft en belooft het over te 
dragen aan de gevolmachtigde met het zegel van het klooster, drie weken na 
Pasen. 

   
 bijzonderheden 

1
) te Zwollerkerspel van de orde van de Predikers 

   

 

 

851 RAK  76 FOLIO:       89v DATUM:        27-04-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geye, Wycher Comparant  
  Clingen, Jacob Leverancier  
     
 samenvatting Comparant verklaart in 1483 van Jacob Clingen ontvangen te hebben 1500 

ton Berger vis en nog 3 tonnen as,  Lübecker maat, die hij Dode Alertsz 
heeft betaald, die op zijn beurt, het geld aan Jacob Clingen zal overhandigen 
als de vis verkocht is; akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

852 RAK  76 FOLIO:       90 DATUM:        30-04-1484 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Petersz, Alyt Borg  
  Holte, Johan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart borg te staan ten behoeve van Johan Holte voor een 

bedrag van 9½ h.p. huishuur voor het huis waar haar zuster in woont en 
waarvan de huur betaald moet worden met Pasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

853 RAK  76 FOLIO:       90 DATUM:        03-05-1484 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Hayn, Geert Comparant  
  Alertsz, Dode Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Dode Alertsz een scheepsbrief van een 
rijnschip als onderpand heeft gegeven voor de schuld die hij heeft aan Dode 
en die in het stadsboek staat, dd april 1484; hij zal binnen een maand 
betalen zoals afgesproken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

854 RAK  76 FOLIO:       90 DATUM:        05-05-1484 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Jacob Comparant  
  Rode, Jacob Comparant  
  Pufflinck, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij met Johan Pufflinck uit Deventer op dinsdag 

na Beloken Pasen j.l. geweest zijn in het huis van Adam Gheertsz, naast de 
erfgenamen van Johan Matijsz in de Oudestraat en dat Johan met een 
machtiging uit Utrecht, namens Anthonis ten Hove, toen Adam niet thuis 
was, heeft verklaard dat als men het wil, zij zich houden aan de 
overeenkomst die Adam en Anthonis gesloten hebben in april 1484, volgens 
twee cedulen die elk daarvan heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

855 RAK  76 FOLIO:       90 DATUM:        05-05-1484 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Siel, Florijsz van Comparant  
  Hove, Anthonis ten  Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij een brief van Anthonis ten Hove ontvangen  

heeft om Adam Geertsz namens hem een kennisgeving te overhandigen, dat 
hij dit persoonlijk gedaan heeft hier in Kampen op woensdag na Pasen, 
opdat Anthonis en Adam de overeenkomst die zij beiden hebben gesloten, 
zouden respecteren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

856 RAK  76 FOLIO:       90v DATUM:        05-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaeger, Lodewich Schuldenaar Moutmeester - echtg. Fie 
  Rinckhouwer, Johan Schuldeiser  
  Johansz, Henric Schuldenaar Rijnschipper 
  Leyendeckersz, Wendele Schuldeiseres Van Emmerich 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Rinckhouwer ƒ200 Rijnse g.g. van het 

huis dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met St. Jan; akte is 
doorgehaald. 
-Henric Johansz is schuldig aan Wendele Leyendeckersz ƒ6 Rijnse gulden 
van 20 witte stuiver voor de gulden, te betalen de helft met St. Jacob en de 
andere helft met St. Michael; folio 91, dd 14-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

857 RAK  76 FOLIO:       90v DATUM:        07-05-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Henric Geert Comparant  
  Henrixsz, Ygerman Executeur  
  Albertsz, Peter Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij de executeurs van het testament van hun vader, 

Geert Willemsz, vrijwaart van alle goederen die hij van hen ontvangen heeft, 
zowel die van zijn vader als die van zijn moeder; hij bedankt hen met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

858 RAK  76 FOLIO:       90v DATUM:        07-05-1484 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alertsz, Dode Comparant  
  Warenbeke, Henric Begunstigde  
  Lenting, Claes Idem  
  Glauwe, Symon Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Henric Warenbeke of Claes Lenting en Symon 

Glauwe binnen veertien dagen, met een marge van een dag of twee, zal 
leveren op verzoek van Henric 40 stuks Naarder bezegeld laken, waarvan er 
10 zwart zijn, 10 groen, 10 paars, 8 blauw en 2 rood, zoals een goed 
koopman verplicht is; mocht dit niet het geval zijn dan betaalt hij voor elk 
laken ƒ6½ Rijnse koopmansgulden boete.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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859 RAK  76  FOLIO:       90v DATUM:       07-05-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warenbeke, Henric Comparant  
  Woltersz, Henric Schuldenaar  
  Alertsz, Dode Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henric Woltersz, via Dode 

Alertsz, 500 Riga mark, 7½ mark en 4 pond groot Vlaams afkomstig van de 
schikking tussen Dode en Henric, zoals door de zegslieden is vastgesteld 
en in het stadsboek genoteerd. Hij bedankt Dode voor de betaling. 
Deze schikking is getekend in april 1484 en die tussen Dode en Henric in 
oktober 1483. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

860 RAK  76 FOLIO:     90v    DATUM:        07-05-1484  

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Adam van  Gevolmachtigde van broer Anthonis 
     
 samenvatting Comparant, met een machtigingsbewijs uit Utrecht, verklaart dat de 

overeenkomst die zijn broer Thonijsz met Adam Gerrytsz gesloten heeft, 
stand zal houden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

861 RAK  76 FOLIO:      91 DATUM:         14-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Guedensz, Johan Geertsz Schuldenaar  
  Louwensz, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Louwensz vanwege de 

aankoop van een rijnschip een bedrag van ƒ93 Rijnse koopmansgulden, 
waarvoor hij het schip weer als onderpand stelt; te betalen in drie 
termijnen n.l. met 1 mei 1485, daarna in mei 1486 en tenslotte in mei 1487. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

862 RAK  76 FOLIO:        91 DATUM:         14-05-1484 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Johan Wille en Wobbeken Kruse 
   
 comparanten Graesz, Rotger van  Executeur  
  Kistemaker, Geert Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, executeurs van het testament van wijlen Rembrich Johansz, 

verklaren dat Geertken Johansz belooft heeft aan Willem Rijckmansz de 
jaarlijkse rente van 4½ h.p. gevestigd op hun huis, strekkend tot aan Geert 
Moelman, te betalen, ondanks het feit dat de executeurs het huis verkocht 
hebben aan Jacob Schoelapper. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

863 RAK  76 FOLIO:       91 DATUM:        21-05-1484 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Jacob Comparant De schroer 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Lijsken te reserveren als haar 

moeders erfdeel 25 h.p. en daarbij een kist en een bed met toebehoren; 
Lijsken verklaart geen verdere aanspraken op haar vader te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

864 RAK  76 FOLIO: 91 DATUM:        21-05-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wulffsz, Wolter Intermediair  
  Petersz, Lubbert  Intermediair  
  Straetkens, Lysbet Comparante e. zijde  
  Lambersz, Peter Comparant a. zijde Brunnepe 
     
 samenvatting Comparanten maken een schikking tussen Lysbet Straetkens en Peter 

Lambersz namens de erfgenamen van Egbert Geye: Peter mag de kolk te 
Holtsende bevissen gedurende negen jaar m.i.v. 1484 en hij zal Lysbet de 
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helft van de gevangen vis geven en verder aan niemand anders. 
Gedaan in aanwezigheid van: Jan van den Vene, Heyman Maesz, Herman 
Kruse, Rueric Geye, Tyman Jansz en Albert Jansz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

865 RAK  76 FOLIO:       91v DATUM:        16-05-1484 

 onderwerp Aankoop 
   
 onroerend goed Ever 
   
 comparanten Stoffragen, Johan Comparant Schipper 
  Heynensz, Peter Verkoper Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart gekocht te hebben van Peter Heynensz een everschip 

met takels en touwen, zoals deze van zee gekomen is en nu in  Kampen ligt 
aan de kade. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

866 RAK  76 FOLIO:       91v DATUM:        16-05-1484 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Ever 
   
 comparanten Geerrytsz, Henric Borg Haarlem 
  Jansz, Moene Borg Edam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beloofd hebben borg te staan voor het schip 

uit akte 865; mocht schipper Stofragen hinder of schade constateren, dan 
zullen zij die vergoeden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

867 RAK  76 FOLIO:       91v DATUM:        16-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Ever 
   
 comparanten Hoeve, Lambert vd Schuldenaar   
  Lenting, Claes Schuldenaar   
  Heynensz, Peter Schuldeiser  
  Hoyer, Geert Schuldenaar  
  Andriesz, Geert Schuldeiser  
  Geertsz, Tyman Schuldenaar En echtg. Petertje 
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  Henrixsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn nog schuldig aan Peter Heynensz een bedrag van ƒ150 

Rijnse gulden gevestigd op het everschip, te betalen met St. Jacob. 
NB in de kantlijn: schuldenaar bedankt Claes en Lambert voor de betaling, 
dd 1485. 
-Geert Hoyer is schuldig aan Geert Andriesz ƒ10 Rijnse koopmansgulden; 
dd 16-05. 
-Tyman Geertsz en echtgenote zijn schuldig aan Johan Henrixsz ƒ21 Rijnse 
koopmansgulden; dd 18-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

868 RAK  76 FOLIO:       91v DATUM:        19-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Drie huizen en erven bij elkaar 
  Kampen, Nieuwstraat, op de hoek vd Naaldenersteeg 
   
 comparanten Uterwijck, Herman van Schuldenaar  
  Aerntszoen, mr Henrick Schuldeiser Barbier 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan mr Henrick Aerntszoen 210 h.p. te betalen in de 

week voor Pasen; hij stelt daarvoor als onderpand zijn drie huizen waar hij 
vroeger in woonde; als de betaling heeft plaats gevonden, zal mr Henrick 
hem de bezegelde brief weer teruggeven van Peter van Uterwijck, gevestigd  
op twee huizen op de Burgwal, tussen St. Geertruyden Gasthuis en 
schuldenaar, strekkend tot aan het Gasthuis; hiermee zijn alle vorige 
bekentenissen vervallen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

869 RAK  76 FOLIO:       91v DATUM:        19-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cloetinq, Johan Schuldenaar De drager 
  Oirt, Johan opte Schuldeiser  
  Vos, Henrick Schuldenaar  
  Evertsz, Geert Schuldeiser Hasselt 
  Beke, Johan van der Schuldenaar  
  Hoyer, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan opte Oirt ƒ2 Rijnse koopmansgulden. 

-Henrick Vos is schuldig aan Geert Evertsz ƒ13½ Rijnse gulden, te betalen in 
vier jaar met Midvasten ƒ3 courante gulden, laatste termijn ƒ4½ courante 
gulden; folio 92, dd 25-05. 
-Johan van der Beke is schuldig aan Albert Hoyer ƒ130 Rijnse 
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koopmansgulden, de helft te betalen met St. Bartholomeus en de andere 
helft met St. Michael; folio 92, dd 03-06.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

870 RAK  76 FOLIO:       92 DATUM:        31-05-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Overdijck, Geert Schuldenaar  
  Covoerden, Berent van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Berent van Covoerden een bedrag van ƒ24 

Rijnse koopmansgulden afkomstig van een potschip dat hij van hem 
gekocht heeft, te betalen in twee termijnen: de helft met Midwinter en de 
andere helft met Midwinter een jaar later; mocht Geert niet op termijn 
betalen, dan mag schuldeiser het schip weer terugnemen; ook diens 
goederen zijn onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

871 RAK  76 FOLIO:       92 DATUM:        01-06-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sweers, Henrick Comparant  
  Igermans, Mette Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn moeder de ƒ550 courante 

Rijnse gulden die zij hem als bruidsschat had beloofd; waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

872 RAK  76 FOLIO:       92 DATUM:        02-06-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vryens, Ave Volmachtgeefster Echtg. Henrick Vrye 
  Elsen, Wynken van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wynken van Elsen om, in der minne 
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of gerechtelijk, namens haar te vorderen de ƒ13½ Rijnse koopmansgulden 
min 1 kromstaart die Lodewich Jeger haar schuldig is en daarbij te handelen 
zoals zij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

873 RAK  76 FOLIO:       92v DATUM:        05-06-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pael, Henric Intermediair  
  Kuenretorff, Henric Intermediair  
  Budding, Berent Comparant e. zijde  
  Haleholtsche, Evert Comparant a. zijde  Lübeck 
  Cabboysz, Roqer Idem  
  Ghiqerinck, Geert Idem  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben een schikking 

getroffen tussen Berent Budding enerzijds en Evert Haleholtsche, Roqer 
Cabboysz en Geert Ghiquerinck, vertegenwoordigd door Willem ten Hove, 
anderzijds. Er wordt besloten dat Berent nu zal betalen aan de 
gevolmachtigde ƒ21 Rijnse gulden van 20 witte stuiver voor de gulden, wat 
direct gebeurt en waarvoor Willem hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
Maar er blijft nog een bedrag van ƒ26 postulaats gulden over waarvan 
Berent een bekentenis heeft, afkomstig van Geert Ghiqerinck. 
Aanwezig voor Berent: Wyncke Wesselsz en Ghise Blanckert en voor 
Willem: Johan Valkenier en Geert Andriesz van Hassselt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

874 RAK  76 FOLIO:       92v DATUM:        18-06-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boelswert, NN van Comparant e. zijde  
  Wale, Dyrck die Comparant a. zijde  
     
 samenvatting In de onenigheid tussen die van Bolsward en Dyrck die Wale is het aan die 

van Bolsward toegestaan met een vrijgeleide in onze stad te komen voor 
een periode van veertien dagen; hun verzoeningsdag gaat echter niet door  
omdat de familie van beide zijden drie weken uitstel vraagt.  
Aanwezig namens de stad: Lubbert Petersz en Gosen Klinckenborch; de 
drost van Hattem voor Dyrck die Wale en Alfer Petersz vanwege Bolsward. 

   
 bijzonderheden Geen 
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875 RAK  76 FOLIO:       92v DATUM:        18-06-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nocke, Egbert Schuldenaar  
  Oenden, Henric van Schuldeiser  
  Nucke, Egbert Schuldenaar  
  Bollen, Femme Schuldeiseres  
  Grebber, Jacob Schuldenaar  
  Jansz, Symon Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric van Oenden 22 h.p. 

-Aan Femme Bollen 13 h.p. en 8 witte stuiver; folio 93, dd 18-06. 
-Jacob Grebber is schuldig aan Symon Jansz ƒ5½ Rijnse koopmansgulden 
te betalen met St. Levien, afkomstig van een potschip dat hij van hem 
gekocht heeft; folio 93, dd 11-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

876 RAK  76 FOLIO:       93 DATUM:       11-06-1484  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Caerschip 
   
 comparanten Bollick, Henrick Schuldenaar Zutphen 
  Velick, Johan Schuldeiser Idem 
  Symonsz, Mathijs Schuldenaar  
  Willemsz, Cornelijs Schuldeiser Hoorn 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Velick ƒ13½ Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een caerschip dat hij van hem gekocht heeft en dat hij als 
onderpand stelt in aanwezigheid van twee burgemeesters, Henric van 
Oenden en Lambert van der Hoeve. 
-Mathijs Symonsz is schuldig aan Cornelijs Willemsz ƒ4½ Rijnse gulden van 
20 witte stuiver de gulden, te betalen met St. Jan 1485; dd 23-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

877 RAK  76 FOLIO:       93 DATUM:        11-06-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hanegreve, mr Jelijs Volmachtgever  
  Elsen, Wynken van  Gevolmachtigde  
  Rode, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wynken van Elsen en Jacob Rode 
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om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen binnen en 
buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen zoals hij zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

878 RAK  76 FOLIO:       93 DATUM:        22-06-1484 

 onderwerp Betaling schuld 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Baers, Jacob Schuldenaar  
  Mussche, Dyrck Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten zijn voor de Raad gedaagd vanwege Anthonis ten Hoeve en 

Adam Gerrytsz uit Leiden, die met elkaar zijn overeengekomen dat zij een 
bedrag van ƒ100 Rijnse koopmansgulden tegoed hebben van comparanten, 
gevestigd op Jacobs huis; schuldenaren erkennen de schuld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

879 RAK  76 FOLIO:       93v DATUM:        01-07-1484 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Visscherie 
   
 comparanten Tongeren, Bartolt van Comparant En echtg. Niese 
  Voirne, Marten Koper  
     
 samenvatting Comparanten hebben verkocht aan Marten Voirne 5 roeden en 2½ voet 

water rente in de Visscherie, gerecht van Wilsum, van de nieuwe toren met 
het land en de toebehoren, kostenvrij, zoals dat heeft toebehoord aan wijlen 
Herman Stuver. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

880 RAK  76 FOLIO:       93v DATUM:        06-07-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Claesz, Andries Schuldenaar  
  Thomaesz, Jacob Schuldeiser  
  Pouwelsz, Gosen Schuldenaar  
  Gerrytsz, Claes Schuldeiser De weduwe van ... 
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  Beste, Johan de Schuldenaar  
  Jansz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Thomaesz ƒ57 Rijnse koopmansgulden, 

waarvan de helft betaald moet worden met  St. Michael en de andere helft 
met St. Maarten over een jaar, afkomstig van een rijnschip dat hij van de  
broer van wijlen Claes Gerrytsz gekocht heeft.  
-Gosen Pouwelsz is schuldig aan de weduwe van Claes Gerrytsz ƒ12 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midwinter of met Petri ad Cathedram; dd 
06-07 
-Johan de Beste is schuldig aan Peter Jansz ƒ13 Rijnse koopmansgulden en 
1 oord afkomstig van 14 ton teer die hij van hem gekocht heeft; de helft 
moet direct betaald worden en de andere helft met St. Michael; dd 06-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

881 RAK  76 FOLIO:       93v DATUM:        09-07-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Dircksz, Sweder Schuldenaar En echtg. Gese Roeters 
  Guedensoen, Johan Geertsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Johan Geertsz Guedensoen een bedrag van 

ƒ125 Rijnse koopmansgulden, waarvan zij met Midwinter ƒ25 Rijnse gulden 
moeten betalen, de rest in drie termijnen: met 1 mei 1485, 1486 en het laatste 
deel in 1487; de schuld is afkomstig van een rijnschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft en dat hij als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

882 RAK  76 FOLIO:       94 DATUM:        10-07-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Klinckenberch, Gosen Intermediair  
  Wintersz, Alyt Comparante e. zijde  
  Volscher, Claes Comparant e. zijde Pastoor 
  Aeltsz, Lubbert Comparant a. zijde  Schout Oldenbroek 
     
 samenvatting Comparanten zijn intermediairs is het conflict tussen Alyt Winters met 

pastoor Claes Volscher en de schout van Oldenbroek vanwege Marckwert 
Henrixsz inzake achterstallige rogge rente, waarbij besloten wordt dat de 
problemen tussen Alyt en Marckwert nu definitief opgelost moeten worden. 
Hij ontvangt een som geld, mits hij op iedere vervaldag, Petri ad Cathedram, 
de verplichte roggerente die Alyt heeft uit zijn landerijen uitbetaalt volgens 
de rentebrief op straffe van een boete van de burgemeester. 



345 

 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

883 RAK  76 FOLIO:       94 DATUM:        12-06-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mense (v) Comparante Wed. Henric Droechscheer 
  Sadelmaker, Herman de Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Herman de Sadelmaker ƒ3 

Rijnse koopmansgulden van de ƒ6 die hij haar schuldig is volgens het 
stadsboek. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

884 RAK  76 FOLIO:       94 DATUM:        12-06-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomasz, Jacob Schuldenaar  
  Tymmerman, mr Johan Schuldeiser Edam 
  Hermansz, Henrick Schuldenaar Land van Holstein  
  Kruse, Lodewich Schuldeiser  
  Hermansz, Geert Schuldeiser  
  Griete Schuldenares Wed. Warner Verwer 
  Katherine Schuldeiseres Wed. Claes Beken 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Johan Tymmerman ƒ12 Rijnse 

koopmansgulden, de helft te betalen met St. Jan 1485 en de andere helft in 
1486.  
-Henrick Hermansz is schuldig aan Lodewich Kruse en Geert Hermansz 
samen ƒ100 Rijnse gulden van 20 stuiver voor de gulden, te betalen in vier 
jaar m.i.v. 1485, elk jaar met ƒ25, waarbij de eerste termijn als borg geldt; dd 
17-07. 
-De weduwe van Warner Verwer is schuldig aan de weduwe van Claes 
Beken uit Haarlem ƒ62 Rijnse koopmansgulden; folio 94v, dd 23-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

885 RAK  76 FOLIO:       94v DATUM:        20-07-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biele Schuldenares Wed. Henric v. Bemelen 
  Potghieter, Claes Schuldeiser Dortmund 
     
 samenvatting Comparante is schuldig aan Claes Potghieter ƒ8 Rijnse koopmansgulden en 

9 witte stuivers, te betalen met St. Michael; het is zaak dat zij kan bewijzen 
met twee getuigen dat zij reeds betaald heeft. Volgens schuldeiser heeft zij 
ƒ2 Rijnse koopmansgulden betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

886 RAK  76 FOLIO:       94v DATUM:        23-07-1484 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rijnvisch, Frederick Intermediair  
  Evertsz, Albert Intermediair  
  Hanegreve, Andries Comparant e. zijde Voor Jacob Klinge en 

1
) 

  Geye, Johan Comparant e. zijde  
  Voirne, Merten Comparant a. zijde Voor Geert Andriesz 
  Florijsz, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, treden op in een conflict 

tussen Jacob Klinge en Goert Andriesz inzake een koopmansmaatschap. Er 
wordt beslist dat Jacob Klinge, zijn echtgenote en Evert ten Acker de 
goederen, waren en baten van de maatschap behouden, waar dan ook 
gelegen in het land; zij zullen de uitstaande schulden van de maatschap 
betalen. De firma van wijlen Willem ten Acker en Geert Andriesz met Peter 
Willemsz en Roloff Steynck zullen comparanten e. zijde behouden zonder 
dat Geert daar aanspraak op kan maken. Deze zal behouden de goederen, 
waren, baten van de maatschap die in 1483 met St. Michael uit Bergen, 
Noorwegen, hier ingebracht zijn, hij zal de uistaande schulden betalen in 
Bergen en oostwaarts. Hiermee is de samenwerking inzake stokvis tussen 
partijen beëindigd.  

   
 bijzonderheden 

1
) echtgenote Geertruiyt en Evert ten Acker 

   

 

 

887 RAK  76 FOLIO:       95 DATUM:        27-07-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Claes Schuldenaar  
  Dyrcksz, Johan Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldenaar  
  Pannert, Pilger Schuldeiser  
  Heyman (v) Schuldenares Echtg. Willem Claesz 
  Borchen Schuldeiseres Dienstmaagd 
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  Dubbeltsz, Henrick Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn samen en elk voor allen schuldig aan Pilger Pannert ƒ18 

Rijnse koopmansgulden te betalen met St. Maarten, met een marge van 
veertien dagen; indien de betaling niet op tijd geschiedt, betalen zij de 
schade. 
-De vrouw van Willem Claesz belooft haar dienstmaagd binnen een maand 
ƒ20 Rijnse koopmansgulden te betalen; akte is doorgehaald; dd 28-07. 
-Henrick Dubbeltsz is schuldig aan Johan Willemsz ƒ15 Rijnse 
koopmansgulden; folio 95v, dd 04-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

888 RAK  76 FOLIO:       95 DATUM:        02-08-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kamminge, Peter Schuldenaar Hoofdeling - Sneek 
  Ave  Schuldeiseres Wed. Jacob Geertsz 
  Goltsmit, Kerstken Borg  
  Geertsz, Lubbert  Idem  
  Jansz, Jacob Idem  
     
 samenvatting Comparant, broer van Ave, is schuldig aan zijn zuster, de weduwe van 

Jacob Geertsz, een bedrag van ƒ31½ Rijnse koopmansgulden en 2 witte 
stuivers, waarvan de helft betaald moet worden met St. Michael en de 
andere helft met St. Maarten; hiervoor zijn borgen aangesteld die tevens een 
gerechtelijk bewijs zullen leveren dat Peter op genoemde termijn in Kampen 
zal betalen; zo niet dan zal hij van zijn erfenis ƒ70 Rijnse g.g. aan zijn zuster 
betalen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

889 RAK  76 FOLIO:       95 DATUM:        28-07-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Neve, Dirck Schuldenaar En echtg. Femme 
  Ovyngesz, Wobbe Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Wobbe Ovynges ƒ30 Rijnse g.g. kostenvrij te 

betalen in Deventer met Midwinter en verder nog ƒ20 Rijnse g.g. te betalen 
met Midwinter 1486; schuldeiser zal een notitie maken van de betaling en de 
schuldbrief weer teruggeven als alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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890 RAK  76 FOLIO:       95v DATUM:        04-08-1484 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Thomaesz, Jacob Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ25 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft; hij stelt het schip 
als onderpand om de schuld eventueel te kunnen verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

891 RAK  76 FOLIO:       95v DATUM:        06-08-1484 

 onderwerp Aflossing en vrijwaring 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Albert Hoff en Johan Freestes 
   
 comparanten Klinge, Jacob Comparant   
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij vóór St. Victor zal afkopen en vrijwaren de 9 h.p. 

op het land in Dronten, die wijlen Wolter Henrixsz aan comparant had 
overgedragen en die deze had verkocht aan de weduwe van Willem 
Volckmansz, evenals de 5 h.p. die jaarlijks naar de kerkmeester van de H. 
Geest gaan en gevestigd zijn op een huis in Kampen dat van Wolter is 
geweest. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

892 RAK  76  FOLIO:       95v DATUM:       09-08-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghijsbertsz, Warner  Schuldenaar Genemuiden 
  Blanckert, Ghise Schuldeiser  
  Egbertsz, Tyman Schuldenaar  
  Gerrytsz, Berent Schuldeiser  
  Andriesz, Claes Schuldenaar  
  Trier, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghise Blanckert ƒ30 Rijnse koopmansgulden 

te betalen met St. Maarten. 
-Tyman Egbertsz is schuldig aan Berent Gerrytsz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden; dd 16-08. 
-Claes Andriesz is schuldig aan Johan van Trier ƒ11 Rijnse 
koopmansgulden; dd 16-08. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

893 RAK  76 FOLIO:        95v DATUM:        19-08-1484  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vierentey, Jacob Volmachtgever Erckelens 
  Henrixsz, Aelt Gevolmachtigde  
  Elsen, Wynken van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Aelt Henrixsz en Wynken van Elsen 

om namens hem de ƒ63 Rijnse koopmansgulden te innen van de weduwe 
van wijlen Werner Verwer volgens handschrift en daarbij al het nodige te 
doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

894 RAK  76 FOLIO:      95v DATUM:         19-08-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaeger, Lodewich Schuldenaar  
  Rinckhouwer, Johan Schuldeiser  
  Grete Schuldenares Echtg. Peter Johansz 
  Andriesz, Claes Schuldeiser  
  Maet, Jorden van der Schuldenaar  
  Woltersz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Rinckhouwer 22½ h.p. te betalen met 

Pasen; akte is doorgehaald. 
-De vrouw van Peter Johansz is schuldig aan Claes Andriesz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord; folio 96, dd 31-08. 
-Jorden van der Maet is schuldig aan Henrick Woltersz ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Petri ad Cathedram 1486 te betalen; folio 
96, dd 04-09.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

895 RAK  76 FOLIO:        96 DATUM:        28-08-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henrixsz, Henric Volmachtgever Zoon † Henric Fedders 
  Lambertsz, Willem Gevolmachtigde  
  Henrixsz, Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Lambertsz en Peter 

Henrixsz samen om namens hem, in der minne of gerechtelijk, van Servaes 
Segersz  van de firma Schelberich (of hoe die ook mag heten) de 4 tonnen   
Bergense stokvis te vorderen die comparant ongeveer 1½ jaar geleden in 
Deventer in Egbertsz huis in de Assenstraat had staan en die Servaes 
zonder toestemming van comparant verkocht had. De gevolmachtigden 
mogen hem hiervoor vervolgen en daarbij al het nodige doen, zoals 
comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

896 RAK  76 FOLIO:       96 DATUM:        28-08-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herpen, Griete van  Schuldenares  
  Werden, Mette van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Mette van Werden tot aan Maria Lichtmis ƒ10 

Rijnse koopmansgulden, met Pinksteren daarna weer ƒ10 Rijnse gulden en 
de laatste termijn met St. Michael, met een marge van veertien dagen, ƒ10 
Rijnse koopmansgulden. 
NB in de kantlijn:  termijn een en twee zijn betaald; akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

897 RAK  76 FOLIO:        96 DATUM:         06-09-1484  

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harnasmaker, Bele Schuldeiseres  
  Dyrcksz, Willem Schuldenaar Harnasmaker 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Willem Dyrcksz als onderpand voor zijn 

schuld, in het stadsboek vermeld, ontvangen te hebben goederen en 
gereedschappen 

1
); maar hij blijft nog schuldig 7 Rijnse oord en 1 

Vlaamse te betalen per 1 mei; akte is doorgehaald. 
NB in de kantlijn: Alyt Tielmans heeft tot haar genoegen van de 
gevolmachtigde van Bele ontvangen 7 oord en 1 Vlaams van Willem 
Dyrcksz. 

   
 bijzonderheden 

1
) zoals een aambeeld, haken, ijzeren staken, twee hamers, twee zagen 

en een grote vijl. 
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898 RAK  76 FOLIO:       96v DATUM:        07-09-1484 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holte, Gheert ten Schuldenaar  
  Sybrantsz, Willem Schuldeiser Hoorn 
  Lysbeth Schuldenares Wed. Fred. Roterssoen 
  Baerdesz, Dyrck Schuldeiser Amsterdam 
  Wennemersz, Johan  Schuldenaar Van ‘t Raes 
  Roederloe, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Sybrantsz ƒ32 Rijnse koopmansgulden 

te betalen met St. Maarten over een jaar. 
-De weduwe van Frederick Roterssoen is schuldig aan Dyrck Baerdesz 12 
pond groot Vlaams, te betalen met Midvasten 1585 2 pond groot Vlaams en 
verder bij iedere Deventer hoofdmarkt 2 pond groot Vlaams totdat alles 
betaald is; dd 16-09. 
-Johan Wennemersz is schuldig aan Johan van Roederloe 40 h.p.; NB in de 
kantlijn: betaald tot op 4 h.p. na, anno 1488. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

899 RAK  76 FOLIO:       96v DATUM:        16-09-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Willemsz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wolter Johansz ƒ74 Rijnse koopmansgulden, 

waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten over een jaar en de 
andere helft met St. Maarten 1486, afkomstig van een rijnschip dat hij van 
hem gekocht heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

900 RAK  76 FOLIO:       96v DATUM:        20-09-1484 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segersz, Johan  Comparant  
  Thomaesz, Jacob Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd ten behoeve van Jacob Thomaesz te betalen aan 

Jouke Tyabbensz uit Lemmer ƒ20 courante Rijnse gulden, de helft met St. 
Jan en de andere helft met St. Maarten.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

901 RAK  76 FOLIO:       96v DATUM:        20-09-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lysbeth Schuldenares Echtg. Jacob Thomaesz 
  Segersz, Johan Schuldeiser  
  Endoven, Henrick van Schuldenaar Schout 
  Roderloe, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan Segersz een bedrag van ƒ20 courante 

Rijnse gulden afkomstig van de betalingsbelofte die hij voor hen gedaan 
heeft; zij stelt daarvoor als onderpand al haar goederen, waar ook gelegen.  
-Henrick van Endoven is schuldig aan Johan van Roderloe 70 h.p. te betalen 
met St. Maarten over twee jaar; dd 24-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

902 RAK  76 FOLIO:       97 DATUM:        27-09-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomasz, Jacob Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henric Tussenpersoon  
  Claesz, Andries Schuldenaar  
  Aerentsz, Johan Schuldeiser Oostzee 
     
 samenvatting -Comparant verklaart dat hij van Henric Dubbeltsz tegoed heeft een bedrag 

van ƒ57 Rijnse koopmansgulden, dat Andries Claesz schuldig is aan Jacob 
dd 06-07-1484, te betalen in twee termijnen: met St. Michael en met St. 
Maarten over een jaar. 
-Johan Aerentsz heeft ontvangen van Jacob Thomasz ƒ18 Rijnse 
koopmansgulden zoals vermeld staat in het stadsboek en nu doorgehaald 
wordt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

903 RAK  76 FOLIO:       97 DATUM:        05-10-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Estvelt, Evert van Volmachtgever Dantzig 
  Hove, Wolbert ten Gevolmachtigde  
  Ottensz, Roloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, voorzien van een brief van de stad Dantzig, verstrekt een 

volmacht aan Wolbert ten Hove en Roloff Ottensz om namens hem alle 
schulden te innen die Johan Egbertsz en diens zoon Gerbijn schuldig zijn 
aan Laurens Gelehaven uit Dantzig en aldaar in het Schepen boek 
geregistreerd zijn; zij mogen het geld ontvangen en verder alles doen wat 
nodig is zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

904 RAK  76 FOLIO:       97 DATUM:        06-10-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haecke, Aerent Comparant Priester 
  Dyrcksz, Willem Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Gosen Bogemakers, 

verklaren ontvangen te hebben van Nyell Martensz de nagelaten goederen 
van Batte Huge, van wie zij erfgenamen zijn; zij bedanken hem daarvoor met 
belofte van vrijwaring; voorwaarde is echter dat Nyell de nalatenschap 
regelt en geeft daarom de moeder van de kinderen alle kleding en 
lijfstoebehoren. Hiermee is de boedelscheiding compleet. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

905 RAK  76 FOLIO:       97 DATUM:        06-10-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Johansz, Wolter Schuldenaar  
  Symonsz, Symon  Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Symon Symonsz ƒ56½ Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met St. 
Maarten over een jaar; als schuldenaar niet op termijn betaalt, is hij 
aansprakelijk voor de schade die schuldeiser lijdt.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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906 RAK  76 FOLIO:       97v DATUM:        09-10-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dyrcksz, Henrick Schuldenaar  
  Lubbertsz, Lambert Schuldeiser  
  Noersche, Dyrck Schuldenaar  
  Stenfoirde, Willem van Schuldenaar  
  Pael, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Lubbertsz 4 h.p. te betalen met St. 

Maarten en schuldenaar heeft hiervan reeds betaald 1 gouden penning van 
16 stuivers; mocht hij niet op termijn betalen dan is hij de gouden penning 
kwijt. 
-Dyrck Noersche is schuldig aan Lambert Lubbertsz 8 h.p. te betalen met St. 
Maarten en hiervoor stelt hij als onderpand zijn woonhuis te  Brunnepe; 
mocht hij niet op tijd betalen dan kan Lambert hem hierop aanspreken en 
des schuld verhalen; dd 09-10. 
-Willem van Stenfoirde is schuldig aan Johan Pael ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden en 1 oord, afkomstig van de koop van een os; dd 13-10. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

907 RAK  76 FOLIO:       97v DATUM:        12-101-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Ruter, Johan Schuldenaar Zwolle 
  Jansz, Geert Schuldeiser Rijnschipper 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Jansz ƒ37½ Rijnse koopmansgulden, 

waarvan de helft betaald moet worden met Midwinter en de andere helft een 
jaar daarna, afkomstig van een rijnschip dat hij met hem geruild heeft. Hij 
stelt het schip als onderpand.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

908 RAK  76 FOLIO:       97v DATUM:        22-10-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, mr Geert van Comparant Klokkengieter 
  Vene, Henrick van den Opdrachtgever  
  Maesz, Heyman Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn opdrachtgevers 1500 
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pond klokspijs waarvan hij een goede klok zal gieten zoals zij met elkaar zijn 
overeen gekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

909 RAK  76 FOLIO:       97v DATUM:        29-10-1484 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed -Twee maten  
    Kampen, langs de Wilgenweg, op de plaats van de oude Coeburch 
  -1 mate genaamd de Koornmarktsmate 
    Kampen, tussen de erven Pilgrim v. Ingen en die van Gosen van Voirst 
   
 comparanten Witte, Berent Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn zuster Femme in het St. Agnieten klooster 

overleden is en dat zij levenslang de goederen van haar moeder mocht 
gebruiken, m.n. twee halve maten, aan de andere zijde van de erfgenamen 
van Gosen van Voirst, strekkend van de dijk tot aan het Overbroek en verder 
nog een vierendeel van de Koornmarktsmate, strekkend van de dijk aan het 
Overbroek tot aan het water Keulvoet. Zij heeft dit in haar bezit gehad en 
Berent heeft hier geen aanspraken op. De goederen zijn bestemd voor zijn 
zuster Evert in het St. Bregitten klooster die ze levenslang zal behouden, 
zoals zijn ouders gewild hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

910 RAK  76 FOLIO:       98 DATUM:        02-11-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Collen, Herman van  Schuldenaar Zwolle 
  Petersdochter, Joest Schuldeiseres ‘s-Gravenhage 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Joest Petersdochter ƒ60 Rijnse 

koopmansgulden te betalen in vijf termijnen: ƒ12 met St. Jan en verder ieder 
jaar ƒ12 totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

911 RAK  76 FOLIO:       98 DATUM:        03-11-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en land 
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  Zalk 
   
 comparanten Eybergen Johan van  Schuldenaar En echtg. Mette 
  Collen, Herman van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn geld schuldig aan Herman van Collen en stellen daarvoor 

als onderpand hun huis dat zij indertijd gekocht hebben voor 200 h.p. die zij 
moeten betalen aan mr Otto Clinge, wijlen Pilgrim van Ingen en de weduwe 
van mr Tydeman van den Vene, n.l. 100 h.p. met St. Jacob en de rest een 
jaar daarna; schuldeiser staat hiervoor borg en bij eventuele problemen zal 
hij hen op het onderpand aanspreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

912 RAK  76 FOLIO:       98 DATUM:        06-11-1484 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kystemaker, Geert Wdn. van Hadewich Vader 
  Andreesz, Wenemer Voogd Bakker 
  Henricksz, Wolter Voogd Drager 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn twee kinderen, Herman en Henrick Geertsz, 

als hun moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 Rijnse 
koopmansgulden die hij hen zal betalen bij hun volwassenheid; hij zal hen 
verzorgen, voeden en kleden op zijn kosten; akte is doorgehaald. 
NB in de kantlijn: De voogden over de kinderen hebben dit ontvangen en 
bedanken voor de betaling; dd 02-03-1497.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

913 RAK  76 FOLIO:       98v DATUM:        11-11-1484 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Adam van Comparant  
  Hove, Anthonys van den Opdrachtgever Broer 
     
 samenvatting Comparant is zo bereidwillig geweest om namens zijn broer Anthonys aan 

Johan van Roederloe een bedrag van ƒ100 courante Rijnse gulden te geven 
ten behoeve van Adam Gerrytsz uit Leiden, een bedrag dat Johan inderdaad 
heeft ontvangen, afkomstig van de aankoop van een rente die Adam ontving 
uit de stadskas van Utrecht; akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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914 RAK  76 FOLIO:       98v DATUM:        15-11-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghysebertsz, Wolter Volmachtgever  
  Hove, Leffert ten Volmachtgever  
  Tydemansz, Luyken Gevolmachtigde  
  Gese Gevolmachtigde Echtg. Claes Jacobsz 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Luyken Tydemansz en de 

vrouw van Claes Jacobsz, om namens hen te vorderen van Willem Henric 
Mathijsz een bedrag van ƒ38 courante Rijnse gulden die deze hen schuldig 
is volgens handschrift en daarbij te doen wat nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

915 RAK  76 FOLIO:       98v DATUM:        15-11-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen de erven Batte v. Holtsende en Tyman Roloffsz 
   
 comparanten Evert (v) Schuldenares Wed. Henrick Woltersz 
  Petersz, Lubbert Momber  
  Woltersz, Alffer Momber  
  Wolters, Wobbeken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wobbeken Wolters een bedrag 

van ƒ86 Rijnse g.g. vanwege een lening, waarvoor zij als onderpand stelt 
haar huis met alle huisraad en gereedschap, strekkende tot aan de stads 
paardenstal; zij geeft Wobbeken het recht, indien nodig, het huis te 
verkopen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

916 RAK  76 FOLIO:       98v DATUM:        20-11-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksz, Sweder Schuldenaar Rijnschipper 
  Symonsz, Mathys Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mathys Symonsz een bedrag van 

ƒ24 courante Rijnse gulden die hij belooft heeft in vier termijnen te betalen: 
n.l. met 1 mei, met St. Jan, in mei 1486 en met St. Jan 1486; mocht hij in 
gebreke blijven dan vervalt de eerste betaling. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

917 RAK  76 FOLIO:       99 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willem Volmachtgever Zoon † Aernt Kannegieter 
  Johansz, Geert Gevolmachtigde  
  Henrixsz, Johan Gevolmachtigde Goudsmid 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Johansz en Johan Henrixsz 

om namens hem, in der minne of gerechtelijk, de goederen van zijn vader te 
vorderen, met name de ƒ15 Rijnse gulden die hij nog van zijn stiefmoeder 
Grete tegoed heeft en verder te doen wat nodig is, zoals hij zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

918 RAK  76 FOLIO:       99 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Johansz, Johan  Volmachtgever Hamburg  
  Petersz, Johan Volmachtgever Zwager 
  Blanckert, Gise Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun waard, Gise Blanckert om 

namens hen, in der minne of gerechtelijk, de goederen, rogge, was en vlas 
te vorderen die Johan Schaep ontvangen heeft van wijlen Lambert Johansz, 
onlangs overleden in Dantzig, van wie zij de naaste erfgenamen zijn, zodat 
gevolmachtigde het recht heeft de goederen op te eisen en het geld, ƒ5 
Dantzig gulden en 1 stuk goud waarvan zij het gewicht niet kennen en 
daarbij al het nodige te doen zoals zij zelf gedaan zouden hebben.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

919 RAK  76 FOLIO:       99 DATUM:        23-11-1484 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helpricksz, Johan Volmachtgever Groningen 
  Vene, Henrick Gevolmachtigde   
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  Geertsz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Vene en Johan Geertsz om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Herman Geye een 
bedrag van ƒ160 Rijnse koopmansgulden die deze comparant schuldig is 
van 16 vette ossen die hij van hem gekocht heeft en daarbij te handelen 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aan wezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

920 RAK  76 FOLIO:       99v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambert Schuldenaar Zwager Konnynck Baers 

1
) 

  Blanckert, Ghyse Schuldeiser  
  Hermansz, Henrick Schuldenaar  
  Henrixsz, Goyke Schuldeiser Rijnschipper 
  Hermansz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghyse Blanckert ƒ19 Rijnse gulden te betalen 

met Maria Lichtmis. 
-Henrick Hermansz is schuldig aan Goyke Henrixsz ƒ17½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Maarten en nog ƒ17½ Rijnse gulden met 
St. Michael daarna, afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht 
heeft en dat gevrijwaard is; akte is doorgehaald; dd 30-11. 
-Johan Hermansz is schuldig aan Wolter Johansz ƒ12½ Rijnse 
koopmansgulden; dd 01-12. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Veenstraat 

   

 

 

921 RAK  76 FOLIO:       99v DATUM:        01-12-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rycoltsz, Egbert Schuldenaar Harderwijk 
  Armgaert Schuldeiseres Wed. Henrick v.Beest 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick van Beest 

ƒ9 Rijnse gulden, waarvan de helft betaald moet worden met Vastenavond 
en de andere helft met St. Michael, kostenvrij in Kampen; mocht de betaling 
niet op tijd geschieden en Armgaert daar schade van ondervinden, dan zijn 
de kosten voor schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
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922 RAK  76 FOLIO:       99v DATUM:        01-12-1484 

 onderwerp Gift 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nierstraat, tussen Herman Geye en Johan van Eybergen 
   
 comparanten Beerte Comparante Wed. Herman Kaerman 
  Hermansz, Aernt Momber Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij haar dochter Styne en Claes Egbertsz als 

huwelijksgift heeft gegeven een huis en erf, strekkend van de straat tot aan 
de hof van Johan Ryke en verder beloven comparanten dat Gese, dochter  
van Beerte die in Groningen woont, geen aanspraak kan maken op dat huis; 
maar mochten Styne en Claes enige schade ondervinden door Gese, dan 
zullen comparanten daarvoor in staan, maar Beerte houdt zelf uit dat huis de 
jaarlijkse 1 h.p. zodra zij niet meer bij Styne en Claes in huis woont. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

923 RAK  76 FOLIO:       100 DATUM:        07-12-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Berentsz, Willem Schuldenaar  
  Heynensz, Peter Schuldeiser Edam 
  Rotersz, Geese Schuldenaar  
  Moroy, Geert Schuldeiser  
  Blanckert, Ghyse Schuldeiser  
  Willemsz, Jacob Schuldenaar  
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Heynensz ƒ17½ Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft en als onderpand 
stelt voor de betaling. 
-Geese Rotersz is schuldig aan Geert Moroy en Ghyse Blanckert samen ƒ6½ 
Rijnse gulden te betalen met Midvasten; dd 09-12. 
-Jacob Willemsz is schuldig aan Wolter Johansz ƒ7½ Rijnse 
koopmansgulden; dd 09-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

924 RAK  76 FOLIO:       100 DATUM:        09-12-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Oldenseel, Henric van  Comparant  
  Pottemaker, Johan  Executeur  
     
 samenvatting Comparant heeft van Johan Pottemaker, executeur van het testament van 

Egbert Korfmaker, de ƒ6 courante Rijnse gulden ontvangen die Egbert hem 
in zijn testament had gegeven en bedankt hem voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

925 RAK  76  FOLIO:       100 DATUM:       09-12-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Henrixsz, Goyke Schuldenaar Rijnschipper 
  Jacobsz, Henric Schuldeiser  
  Henrixsz, Peter Schuldenaar IJsselham 
  Henrixsz, Johan Schuldeiser Broer 
  Geye, Johan Schuldenaar  
  Holte, Johan ten Schuldenaar  
  Werden, Lysbeth v. Schuldeiseres Wed. Henrick Willemsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henric Jacobsz ƒ9 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord te betalen op 1 mei a.s., afkomstig van een rijnschip dat hij van 
hem gekocht heeft. 
-Peter Henrixsz is schuldig aan zijn broer Johan ƒ12 postulaats gulden, die 
hij belooft te betalen per 1 mei zonder Johans schade; hiermee is de twist 
tussen de broers beslecht door de intermediairs Frederic van Diepenbroec 
en Rotger Cloeteler; folio 100v, dd 16-12.  
-Johan Geye en Johan ten Holte zijn samen schuldig aan de weduwe van 
Henrick Willemsz ƒ700 Rijnse koopmansgulden van 20 witte stuiver voor 
de gulden, te betalen met St. Michael in 1486; akte is doorgehaald; folio 
100v, dd 18-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

926 RAK  76 FOLIO:    100     DATUM:         11-12-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Acker, Evert ten Comparant En zusters Lumme en Hille 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn twee zusters, dat zij de erfenis van 

Willem ten Acker, hun broer, ontvangen hebben die afkomstig is van wijlen 
Johan Mathijsz en diens vrouw Gese; zij bedanken de erfgenamen met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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927 RAK  76 FOLIO:      100 DATUM:         11-12-1484 
 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Acker, Evert ten Comparant En zusters Lumme en Hille 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij als erfgenaam van zijn broer Willem recht had 

op de erfenis van Johan Matijsz volgens stadsrecht, dat hij alles ontvangen 
heeft van wijlen Johan en diens vrouw Gese, waarvoor hij de erfgenamen 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

928 RAK  76 FOLIO:       100v DATUM:         18-12-1484 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werden, Lysbeth van Comparante Wed. Henrick Willemsz 
  Oenden, Henric van  Momber  
  Kruese, Egbert Momber  
  Geye, Johan Comparant a. zijde En broer Tyman 
  Holte, Johan ten  Idem  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij Johan en Tyman Geye en Johan ten Holte 

geheel vrijwaart van alle aanspraken en schulden betreffende de zaken die 
zij met haar overleden man hebben gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

929 RAK  76 FOLIO:       100v DATUM:        23-12-1484 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerloichsz, Lambert Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser Kremer 
  Krouwel, Heyn Schuldenaar  
  Henricksz, Johan Schuldeiser  
  Dircksz, Dirck Schuldenaar Bakker 
  Velike, Johan die Schuldeiser Zutphen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Geertsz drie jaar huishuur ad 12½ h.p. 

per jaar en nog van een jaar 10½ h.p.; met Pasen zal hij de huur van één jaar 
betalen. 
-Heyn Krouwel is schuldig aan Johan Henricksz ƒ13 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Jan; folio 101, dd 03-01. 
-Dirck Dircksz is schuldig aan Johan die Velike ƒ11 rijnse koopmansgulden 
min een ½ ph.g.; folio 101v, dd 04-01. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

930 RAK  76 FOLIO:          100v DATUM:         24-12-1484 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Schere en Kollumzand, Vordebroek, Buersant 
   
 comparanten Pannert, Pilgrum Comparant  
  Hamelen, Leuwe van Comparante  
  Topken, Werner Comparant  
  Vene, Henrick vd Koper  
     
 samenvatting Comparanten, Leuwe met toestemming van haar momber, verklaren 

verkocht te hebben aan Henrick van den Vene 1½ aandeel aan de Schere en 
1½ aan Kollumzand, een zestiende deel van dat land met wateren en alle 
toebehoren, verder nog een aandeel in het Vordebroek en een aan Eltgrients 
land met wateren en toebehoren. Verder nog de tiende penning van een 
vierendeel van Buersant, dat de erfgenamen van mr Henric van Uterwijck 
toebehoort. Als koper t.z.t. oude landrechten vastgelegd wil hebben, dan is 
dat mogelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

931 RAK  76 FOLIO:       101 DATUM:        31-12-1484 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Monnick, Hessel Comparant  
  Igermansz, Seyne Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant belooft te leveren aan Seyne Igermansz 125 mud haver vóór 

Maria Lichtmis volgens de kwaliteit die Hessel ontvangen heeft. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

932 RAK  76 FOLIO:       101 DATUM:        31-12-1484 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Johansz, Niele  Comparante Delft 
  Willemsz, Claes Echtgenoot Overleden 
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 samenvatting Comparante verklaart de erfenis en goederen ontvangen te hebben van haar 
overleden man; zij bedankt zijn erfgenamen met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

933 RAK  76 FOLIO:       101 DATUM:        03-01-1485 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Egbertsz, Dyrck Borg Hoorn 
  IJsbrantsz, Claes Begunstigde Haarlem 
  Kruese, Egbert Koper  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van Claes IJsbrantsz vanwege 

Egbert Kruese die van Claes de helft van het huis en erf dat aan Claes 
Schele heeft toebehoord, gekocht heeft, alles volgens stadsrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

934 RAK  76 FOLIO:       101v DATUM:        04-01-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip  -   Pleite 
   
 comparanten Martensz, Claes Schuldenaar  
  Jacobsz, Henrick Schuldeiser  
  Dircksz, Dirck Schuldenaar Bij de Asschet 
  Hermansz, mr Ghysebert Schuldeiser  
  Visken, Willem Schuldenaar  
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Jacobsz ƒ102 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in drie 
termijnen: met St. Jacob, met St. Maarten en met St. Maarten 1586; akte is 
doorgehaald. 
-Dirck Dircksz is schuldig aan mr Ghysebert Hermansz ƒ31 Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, te betalen met St. Maarten; dd 
10-01.  
-Willem Visken is schuldig aan Johan Willemsz ƒ72 Rijnse koopmansgulden 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn helft van de pleite die hij nu vaart en  
waarvan Johan de andere helft bezit of eventueel al zijn goederen.; folio 102, 
dd 18-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
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935 RAK  76 FOLIO:       101v DATUM:        07-01-1485 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Aernt Comparant Stiefvader (?) 
  Gosensz, Lysebeth Echtgenote  
  Pannert, Pilgrum Voogd  
  Vecht, Herman vd Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij de kinderen uit het eerste huwelijk van 

Lysebeth met Henric van Gennen, n.l. Evert, Grete en Henric, de nagelaten 
goederen van hun vader zullen geven: elk kind ƒ10 Rijnse koopmansgulden 
bij hun volwassenheid; verder zullen zij de kinderen verzorgen, voeden en 
kleden, waarvoor de voogden hen bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

936 RAK  76 FOLIO:       101v DATUM:        10-01-1485 

 onderwerp Verklaring van eigendom 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerentsz, Coep Comparant Oldebroek 
  Hoeve, Lambert vd Eigenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat alle schapen die hij nu heeft toebehoren aan 

Lambert van den Hoeve, zijn landheer en aan niemand anders. Hij zal deze 
schapen zes jaar lang voor Lambert verzorgen . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

937 RAK  76 FOLIO:      102  DATUM:        12-01-1485 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wilsem, Femme van Comparante Wed. Tyman vd Veen 
  Wilsem, Bartolt van  Momber  
  Evert Comparant Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de goederen en gelden die zij als 

huwelijksgeschenk aan haar dochter Griete met Cleys van Urck heeft 
gegeven, zoals vermeld in de huwelijksakte, afkomstig zijn van de nagelaten 
goederen van haar vader en dat haar dochter dus geen aanspraken meer 
kan maken op haar erfdeel; mochten Griet en Cleys hier geen genoegen mee 
nemen, dan is comparante bereid hierover te praten. 

   
 bijzonderheden Geen 



366 

 

   

 

 

938 RAK  76 FOLIO:       102v DATUM:        19-01-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Thempel, Henric Schuldenaar En echtg. Katherina 
  Dueren, Nannig van Schuldeiser  
  Rijnvisch, Frederick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig, vanwege de eerste vrouw van Henric, aan 

Nanning van Dueren en Frederick Rijnvisch, namens de stad, een bedrag 
van ƒ3½ Rijnse gulden, dat uiterlijk met Pinksteren betaald moet zijn; mocht 
dit niet het geval zijn, dan mogen schuldeisers dit verhalen op hun 
goederen. Schuldeisers danken verder voor de goede afwikkeling van de 
erfenis van de eerste vrouw van Henric. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

939 RAK  76 FOLIO:       102v DATUM:        22-01-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albersz, Henric Schuldenaar Rijnschipper 
  Kerstkensz, Wybrant Schuldeiser Kuinre 
  Jansz, Henric Schuldenaar Van ‘t Vene 
  Hermansz, Andries Schuldeiser  
  Vysken, Wolter Schuldenaar  
  Katherine Schuldeiseres Echtg. Jacob v. Deventer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wybrant Kerstkensz ƒ4 Arnhems van 10 philips 

voor de gulden, te betalen vóór 1 mei aan Jacobus van Zutphen. 
-Henric Jansz is schuldig aan Andries Hermansz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden; dd 25-01. 
-Wolter Vysken is schuldig aan de vrouw van Jacob van Deventer ƒ5 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen de helft met Pasen en de andere helft met St. 
Jan; dd 27-01.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

940 RAK  76 FOLIO:       102v DATUM:        27-01-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Berniersz, Herman Schuldenaar Zadelmaker 
  Wilssem, Bartolt van  Schuldeiser  
  Leyden, Johan van Schuldenaar Alias: Starke Johan 
  Andriesz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bartolt van Wilssem ƒ9 Rijnse 

koopmansgulden. 
-Johan van Leyden is schuldig aan Claes Andriesz ƒ3 Rijnse 
koopmansgulden min 1 oord, te betalen met St. Jacob; dd 27-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

941 RAK  76 FOLIO:       103 DATUM:        30-01-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Floisz, Florysz  Comparant  
  Gerrytsz, Adam Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Adam Gerrytsz alle goederen 

en versterf van zijn zuster Fie Florysz, de dochter van Adams vrouw: 
roerende en onroerende goederen, kleinodiën, goud/zilver, gemunt en 
ongemunt, in de vorm van een geldbedrag; hij bedankt voor de betaling met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

942 RAK  76 FOLIO:       103 DATUM:        04-02-1485 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Rijnvisch, Freric Intermediair  
  Roederloe, Johan van Intermediair  
  Eeden, Willem van Comparant e. zijde  
  Dubbeltsz, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, hebben geïntervenieerd in 

het conflict tussen schipper Willem van Eeden en Johan Dubbeltsz inzake 
de taxatie van een schip met toebehoren dat nu in Hamburg ligt. Willem zal 
nu aan Johan het geld van het schip geven, n.l. ƒ65 Rijnse koopmansgulden 
en zal dan naar Hamburg vertrekken om uit te varen. Mocht hij schade aan 
het schip veroorzaken dan zal hij daar een bewijs van vragen en vindt de 
Raad dat Johan daarvoor aansprakelijk is, dan moet deze betalen. 
Deze taxatie geschiedt in Kampen op dinsdag na 13 januari.  

   
 bijzonderheden Geen 
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943 RAK  76  FOLIO:       103v DATUM:        15-02-1485 
 onderwerp Afstand van bezit 
   
 onroerend goed Erf en hofstede te Wilsum 
   
 comparanten Lambertsz, Henrick Comparant Wilsum 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij n.a.v. een schepenbrief van Alyt Winters die hij 

tot nu toe gebruikt, heeft besloten afstand te doen van een erf en hofstede in 
Wilsum vanwege de tijns ten behoeve van Alyt Winters die ermee mag doen 
wat zij wil, waarvoor Henrick haar een paar kippen zal geven. 
In aanwezigheid van Henric Pael en Heyman Maesz, burgemeesters. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

944 RAK  76 FOLIO:       103v DATUM:        16-02-1485 

 onderwerp Verantwoording 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Geert Comparant  
  Piper, Peter Oom Broeder - † 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat wijlen zijn oom, broeder Peter Piper, hem en zijn 

broer Johan, indertijd goederen heeft gegeven en Seyne Igermansz, hun 
oom, tot hun voogd heeft benoemd en dit schriftelijk heeft vastgelegd, dat 
hij nu van de goederen van zijn oom geld heeft uitgegeven; toen hij in 
Engeland voer, voor 1 tabbert, 1 buis, 1 paar hosen, 1 kovel, 1 hoycke, 3 of 4 
reizen, telkens 8 of 10 kromstaarten voor leergeld; nog 2 jaar leergeld voor 
het schoenmakersvak, ƒ7 Rijnse gulden; verder is comparant 17 weken ziek 
geweest in Kampen toen hij uit Engeland terugkwam en dat kostte ƒ9 Rijnse 
gulden; nog ƒ1 Rijnse gulden wegens ziektekosten, verder nog 4 el laken 
om zich te kleden toen hij weer gezond was voor 44 stuiver en nog 4 stuiver 
voor maakloon. 
Verder heeft hij ontvangen 12 stuivers toen hij naar Steenwijk ging en heeft 
hij zijn oom Seyne verzocht hem nog te geven uit zijn ooms tegoeden ƒ10 
Rijnse koopmansgulden om zich te vestigen in Steenwijk bij een meester. 
Comparant belooft zijn oom Seyne hem niet aan te spreken voor de 
nagelaten goederen volgens Schepenbrief en geschriften van de 
executeurs. 
NB in de kantlijn: comparant heeft geld ontvangen van zijn momber op 
diverse data: 29-10, 22-05, twee maal in 1487. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

945 RAK  76 FOLIO:       104 DATUM:        19-02-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Holte, Geert ten Volmachtgever  
  Evertsz, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Evertsz om namens hem de 

238 Riga mark te vorderen die comparant in Revel heeft uitstaan bij Henric 
Wideman, Coert van der Lucht en Geert Langebeen volgens een handschrift 
dat comparant aan zijn waard in Revel heeft gegeven, Henric Lussenborch. 
De gevolmachtigde mag alles doen wat nodig is zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

946 RAK  76 FOLIO:       104 DATUM:        19-02-1485 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Hof bij St. Katherinen Gasthuis 
  Kampen, tussen het gebied van dijkgraaf Uterwijck en de Sieckenweg 
   
 comparanten Uterwijck, Herman van Comparant  
  Geertsz, Peter Huurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart een hof bij het Sint Katherinen gasthuis verhuurd te 

hebben aan Peter Geertsz voor een  periode van drie jaar voor een bedrag 
van 2½ h.p. per jaar, waarvan de helft met St. Jacob en de andere helft met 
Petri ad Cathedram betaald moet worden. Hij wordt geacht de tuin goed te 
verzorgen en te onderhouden in die tijd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

947 RAK  76 FOLIO:       104 DATUM:        19-02-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wise, Johan die Schuldenaar Kampereiland 
  Kruse, Lodewich  Schuldeiser  
  Jacobsz, Helmich Schuldenaar  
  Claesz, Garbrant Schuldenaar Alias Lutteken 
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lodewich Kruse ƒ21 Rijnse koopmansgulden 

van 20 stuiver voor de gulden. 
-Helmich Jacobsz is schuldig aan Johan die Wise ƒ21 Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn rijnschip met toebehoren dat hij nu vaart, zo lang de schuld niet is 
betaald; dd 19-02. 
-Garbrant Claesz is schuldig aan Johan Willemsz ƒ122 Rijnse 
koopmansgulden, te betalen in twee termijnen: met St. Jacob van dit jaar en 
in 1486; dd 01-09 is de eerste termijn betaald; folio 105, dd ongedateerd. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

948 RAK  76 FOLIO:       104 DATUM:        26-02-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Bolhoerne, Johan Claesz Schuldenaar  
  Albertsz, Willem  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Willem Albertsz een bedrag van ƒ63 Rijnse 

koopmansgulden afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht heeft, 
te betalen in twee termijnen: met St. Maarten in dit jaar en volgend jaar. Hij 
stelt als onderpand het rijnschip met toebehoren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

949 RAK  76 FOLIO:       104v DATUM:        26-02-1485 

 onderwerp Levering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cralen, Johan van Comparant Meppel 
  Johansz, Dorben Opdrachtgever  
     
 samenvatting Comparant belooft Dorben Johansz te leveren een pot turf, uiterlijk met St. 

Jacob, met een marge van acht dagen; hiervoor staat borg Johan Stofragen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

950 RAK  76 FOLIO:       104v DATUM:        26-02-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herman, priester Gevolmachtigde  Convent Essen - kelner 
  Hoeve, Lambert van der Plaatsvervanger  
  Elsen, Wynolt van Idem  
     
 samenvatting Comparant, optredend namens de orde der Cisterciënzers, is gemachtigd 

om de nagelaten goederen van Mette Vene die het convent geërfd heeft, te 
ontvangen en stelt daarvoor twee plaatsvervangers aan om de goederen en 
gelden van Mette te ontvangen, die een dochter in het klooster heeft in 
Kampen, Harderwijk of elders en daarbij al het nodige te doen zoals 
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comparant zelf gedaan zou hebben. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

951 RAK  76 FOLIO:       104v DATUM:        26-02-1485 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herman, priester Comparant Kelner 
     
 samenvatting Comparant, optredend namens het convent, verklaart dat als de dochter van 

Mette hier in het Bregitten klooster overlijdt vóór haar dochter in het 
klooster te Essen, haar jaarlijkse rente van ƒ6 Rijnse g.g. en 1 oord aan het 
klooster toekomt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

952 RAK  76 FOLIO:       104v DATUM:        28-02-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Herman Volmachtgever  
  Evertsz, Ymme Gevolmachtigde Moeder 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn moeder om namens hem, in der 

minne of gerechtelijk, van Geert Ottensz, met wie hij heeft gevist en die hij 
van dienst geweest is, het geld te vorderen dat deze hem nog schuldig is en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

953 RAK  76 FOLIO:       105  DATUM:        28-02-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerntsz, Johan Schuldenaar  
  Hoeve, Jacob ter Schuldeiser  
  Petersz, Willem Schuldenaar  
  Geertsz, Herman Schuldenaar  
  Hanegreve, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob ter Hoeve ƒ5 Rijnse koopmansgulden die 
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hij zal betalen als Jacobs vrouw een kind heeft laten dopen. 
-Willem Petersz is schuldig aan Jacob ter Hoeve ƒ5 Rijnse koopmansgulden 
die hij zal betalen als Jacobs vrouw een kind heeft laten dopen; dd 28-02. 
-Herman Geertsz is schuldig aan Symon Hanegreve 22 tonnen coyte bier, 
elke ton van 15 stuiver en verder nog ƒ6 Rijnse gulden; dd 03-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

954 RAK  76 FOLIO:       105 DATUM:        03-03-1485 

 onderwerp Nalatenschap 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nagghe, Coenraet Comparant Namens echtgenote 
  Henrixsz, Engbert Comparant  
  Aerntsz, Betthe Schoonzuster Weduwe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan hun schoonzuster Betthe Aerntsz, weduwe van 

hun broer Tyman Henrixsz, dat zij afstand doen van alle goederen, 
goud/zilver e.d. die hun broer heeft achtergelaten en Betthe verklaart 
afstand te doen van alle onroerende goederen in Gelderland, waar de broers 
nu over kunnen beschikken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

955 RAK  76 FOLIO:       105 DATUM:        03-03-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Herman Schuldenaar Pelser 
  Olst, Dyrck van Schuldeiser  
  Willemsz, Geert Schuldenaar Pelser 
  Heyle Schuldenares Echtg. Luyken Smit 
  Kaye, Mette Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dyrck van Olst ƒ14 Rijnse g.g. en 2 witte 

stuivers, te betalen met St .Maarten. 
-Geert Willemsz is schuldig aan Dyrck van Olst ƒ14 Rijnse g.g. en 2 witte 
stuiver, te betalen met St. Maarten; dd 03-03. 
-De vrouw van Luyken Smit is schuldig aan Mette Kaye ƒ5 Arnhems; dd 09-
03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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956 RAK  76 FOLIO:       105v DATUM:        08-03-1485 

 onderwerp Kort geding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenbergen, Bensken v. Eiser  
  Lutgert Verweerdster Wed. Andries Hesselsz 
     
 samenvatting Comparant heeft de weduwe van Andries Hesselsz uit Zwolle gerechtelijk 

aangesproken vanwege 2 vaten Joppenbier voor een bedrag van ƒ9 Rijnse 
koopmansgulden en 4 stuivers; dit bier had comparant geleverd aan Johan 
Cock, Lutgerts zoon; zij antwoordt dat zij haar zoon geen opdracht heeft 
gegeven dat bier te halen en dat zij het te druk heeft om een eed te komen 
afleggen. De schade zal op Johan verhaald worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

957 RAK  76 FOLIO:       105v DATUM:        11-03-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, Broederweg 
   
 comparanten Roedeloe, Jutthe van Schuldenares  
  Floisz, Johan Schuldeiser  
  Kathrine Comparante Wed. Jacob Claesz 
  Claesz, Albert Momber  
  Machoisz, Jacob Momber  
  Boet, mr Johan Koper  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan Floisz ƒ200 Rijnse g.g. afkomstig van 

een lening. 
-De weduwe van Jacob Claesz bedankt mr Johan Boet voor de betaling van 
de hof aan de Broederweg; dd 09-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

958 RAK  76  FOLIO:       105v DATUM:       11-03-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frankensz, Rotger Schuldenaar Bogenmaker 
  Witte, Eernst Schuldeiser  
  Ghijssensz, Johan Schuldenaar  
  Frederixsz, Goert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Eernst Witte 5 h.p. te betalen binnen zes jaar, 

op voorwaarde dat na betaling van de schuld comparant dit bedrag mag 
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aflossen met 20 penningen tegen 1 volgens Schepenbrief, gevestigd op 
een hof; akte is doorgehaald. 
-Johan Ghijssensz is schuldig aan Goert Frederixsz ƒ19 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St. Michael, met een marge van veertien 
dagen; hij stelt daarvoor als onderpand zijn drie koeien: twee roodbonten 
en een zwartblaar die nu staan op de Melm. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

959 RAK  76 FOLIO:        105v DATUM:         23-03-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leffertsz, Johan  Comparant  
  Leffert Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader Leffert ontvangen te hebben voor de 

nagelaten goederen van zijn moeder een bedrag van 200 h.p., waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

960 RAK  76 FOLIO:      106 DATUM:         26-03-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schele, Evert Volmachtgever  
  Grete  Gevolmachtigde Echtgenote 
  Rensinck, Wycher Idem  
  Wyssinck, Geert Idem  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote, Wycher Rensinck 

en Geert Wyssinck om, in der minne of gerechtelijk, de zaak tussen 
comparant en Johan Coepsz jr voort te zetten en tot een goed einde te 
brengen en verder al het nodige te doen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

961 RAK  76 FOLIO:         106 DATUM:         28-03-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Pleite 
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 comparanten Quanter, Lubbert Schuldenaar  
  Tripmaker, Geert Schuldeiser Schipper 
  Woltersz, Johan Schuldenaar Wolwever 
  Sandersz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Tripmaker ƒ25 Rijnse koopmansgulden 

te betalen met St. Jan en nog ƒ25 Rijnse koopmansgulden met Midwinter , 
afkomstig van een pleite die hij van schipper Geert gekocht heeft; akte is 
doorgehaald. 
-Johan Woltersz is schuldig aan Geert Sandersz 9 h.p., het pond van 13 
stuiver, te betalen met Pinksteren; dd 28-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

962 RAK  76 FOLIO:       106 DATUM:        28-03-1485 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stellinck, Johan Borg  
  Vrije, Herman Schuldenaar  
  Wolt, Berent Schuldeiser  
  Schulte, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart beloofd te hebben borg te staan voor Herman Vrije om 

vóór 1 mei te betalen aan Berent Wolt en zijn gezellen ƒ75 Rijnse 
koopmansgulden die Herman Berent schuldig is van spiering.  
-Comparant belooft eveneens namens schuldenaar dat hij vóór 1 mei 
betalen zal aan Claes Schulte ƒ20 Rijnse koopmansgulden, waarvan ƒ1 
reeds betaald is; dd 28-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

963 RAK  76 FOLIO:         106   DATUM:         28-03-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Aeltsz, Willem Volmachtgever  
  Henrixsz, Aelt Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader Aelt Henrixsz om namens 

hem zijn recht te krijgen en zijn zaken waar te nemen tegen Mette Igermans, 
afkomstig van de nagelaten goederen die Alyt Jelys haar dochter Grete 
heeft nagelaten en alle schenkingen die zij hem, comparant, gedaan heeft en 
daarbij al het nodige te doen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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964 RAK  76 FOLIO:       106 DATUM:        31-03-1485 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stempels, mr Gosen Schuldenaar Busmeester 
  Melysz, Lubbert Schuldeiser  
  Uterwijck, Herman  Schuldenaar  
  Bentsdr, jfr Lutgert Schuldeiseres Begijn oude convent 
  Bartoltsz, Johan Schuldenaar Smid 
  Alertsz, Dode Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Melysz ƒ7 Rijnse koopmansgulden en 1 

oord te betalen met St. Maarten. 
-Herman van Uterwijck verklaart dat hij binnen acht dagen voor jfr Lutgert  
Bentsdr een onderpand zal stellen voor 38 h.p. uit vijf huizen en erven 
binnen de stadsvrijheid van Kampen gelegen; dd 07-04. 
-Johan Bartoltsz is schuldig aan Dode Alertsz 1500 pond yzer van 31 stuiver 
de 100 pond, waarvoor de moeder van de smid, Geertruyt, borg staat voor 
de betaling; dd 11-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

965 RAK  76 FOLIO:       106v DATUM:        07-04-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sybrants, Ave Comparante  
  St. Agnieten klooster Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de joffers van het St. Agnieten klooster haar 

hebben afgelost de jaarlijkse rente van 15 h.p. die haar moeder, Geertruyt 
Sybrants, jaarlijks ontving uit de goederen van het klooster; zij bedankt hen 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

966 RAK  76 FOLIO:       106v DATUM:        11-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Isebrant Schuldenaar  
  Johansz, Dorben Schuldeiser  
  Wichmoet Schuldenares Echtg. Willem Visken 
  Willemsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dorben Johansz ƒ115 Rijnse koopmansgulden 

te betalen op Beloken Pasen. 
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-De vrouw van Willem Visken is schuldig aan Johan Willemsz ƒ26½ Rijnse 
koopmansgulden te betalen met St.Jan; dd 19-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

967 RAK  76 FOLIO:       106v DATUM:        19-04-1485 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tymansz, Herman Comparant  
  Albertsz, Johan Begunstigde Rijnschipper 
  Goyken, Swarte Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart beloofd te hebben aan Johan Albertsz en aan Swarte 

Goyken om de boete van de stad Kampen te betalen die hij opgelopen heeft, 
n.l. 100 h.p. en dat hij Johan schadeloos zal stellen van de borgtocht en de 
eventuele schade die deze geleden heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

968 RAK  76 FOLIO:       106v DATUM:        19-04-1485 

 onderwerp Transport onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, tussen Geert Kistemaker en Tende Bruine 
   
 comparanten Mathijsz, Henrick Koper  
  Clinge, Jacob Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jacob Clinge gekocht te hebben een huis in de 

Nieuwstraat, strekkend tot aan de Hofstraat, op een publieke verkoop in de 
wijnkelder en waarvan de overdracht in het boek van Oplatingen staat 
geregistreerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

969 RAK  76 FOLIO:       107 DATUM:        24-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Schuldenaar  
  Hermansz, Geert Schuldeiser Meppel 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Hermansz ƒ35½ Arnhems 
afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft en waarvan hij 
met St. Michael ƒ5 Rijnse koopmansgulden zal betalen en de rest met St. 
Michael een jaar later; Johan stelt het schip als onderpand. 
NB in de kantlijn: eerste termijn is betaald. 

   
 bijzonderheden akte is doorgehaald. 
   

 

 

970 RAK  76 FOLIO:       107 DATUM:        25-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Lubbertsz, Peter  - jr Schuldenaar Echtpaar 
  Glynthagen, Alyt Schuldenares  
  Ighermansz, Seyne Schuldeiser  
     
 samenvatting Het echtpaar Lubbertsz verklaart schuldig te zijn aan Seyne Ighermansz 132 

h.p. te betalen met Vastenavond; zodra alles betaald is, zal schuldeiser hen 
de tinsbrief met zegel weer teruggeven, betreffende 5½ h.p. per jaar 
gevestigd op schuldenaars huis en hen verder vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

971 RAK  76 FOLIO:       107 DATUM:        26-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Alberth Schuldenaar Kleermaker 
  Jacob, Broeder Schuldeiser Prior 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart na zijn dood schuldig te zijn aan Broeder Jacob, prior 

van het klooster der Predikers, ƒ6 Rijnse koopmansgulden, indien broeder 
Johan van Zwolle, Alberths broer, niet weer in het klooster terugkomt.  

   
 bijzonderheden 

1
) van het klooster van de Predikersorde van Greifswalt 

   

 

 

972 RAK  76 FOLIO:       107 DATUM:        26-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krudener, Lambert Schuldenaar  
  Helpricksz, Johan Schuldeiser Groningen 
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  Veene, Henrick Gevolmachtigde  
  Geertsz, Johan  Idem Slager 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Helpricksz ƒ39 Rijnse 

koopmansgulden, waarvan hij met de meimarkt 1 pond groot moet betalen, 
met St. Jan 1 pond groot, met St. Jacob en met St. Michael eveneens. De 
rest zal betaald worden met St. Maarten daarna en mocht hij niet op tijd 
betalen dan mag schuldeiser hem panden voor het gehele bedrag. Johan 
stelt twee gevolmachtigden aan, om in der minne of gerechtelijk, het geld te 
vorderen, te ontvangen en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

973 RAK  76 FOLIO:       107v DATUM:        26-04-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Lysabeth Comparante  
  Rijnvisch, Frederic Momber Broer 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Metthe, de vrouw van Heyne 

Jonkers uit Steenwijk, een bedrag van ƒ24 Arnhems afkomstig van Jutteke 
Stockmans; zij bedankt voor de betaling met belofte van vrijwaring; akte is 
doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

974 RAK  76 FOLIO:       107v DATUM:        29-04-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Naghel, Johan Schuldenaar  
  Johansz, Peter   Schuldeiser Terschelling  
  Borghel, Claes van Schuldenaar Deventer 
  Barbier, mr Geert de Schuldeiser  
  Boyster, Steynolt Schuldenaar  
  Geye, Ruederick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Johansz ƒ30 courante Rijnse gulden van 

20 stuiver de gulden, te betalen met St. Jan, met een marge van veertien 
dagen. 
-Claes van Borghel is schuldig aan mr Geert de Barbier ƒ12 Rijnse gulden 
en ƒ19 Rijnse g.g. min 12 stuiver; dd 13-05. 
-Steynolt Boyster is schuldig aan Ruederick Geye 24 witte stuiver te betalen 
met St. Jacob; folio 108, dd 27-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
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975 RAK  76 FOLIO:       107v DATUM:        15-05-1485 
 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Mouwersz, Johan Comparant  
  Johansz, Henrick Comparant  
  Blanckert, Ghijse Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Ghijse  Blanckert beloofd heeft zich borg te 

stellen voor mr Johan en Nanningh zijn gezel uit Edam voor een bedrag van 
ƒ146 courante Rijnse gulden, afkomstig van het schip dat Willem van Eden 
nu vaart en dat zij hem schadeloos zullen stellen voor de hoofdsom en de 
onkosten, ieder voor zijn deel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

976 RAK  76 FOLIO:       107v DATUM:        15-05-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghijsbertsz, Rijckman Schuldenaar  
  Johansz, Marten Schuldeiser  
  Aerntsz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marten Johansz en Herman 

Aerntsz 40 h.p. die deze beloofd hebben voor hem aan de stad Kampen te 
betalen; hij belooft nu zijn borgen schadeloos te stellen en machtigt hen dit 
bedrag te verhalen op zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

977 RAK  76 FOLIO:       107v DATUM:        17-05-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Volmachtgever Schipper 
  Henrixsz, Berent Gevolmachtigde  
  Henrixsz, Aelt Idem  
  Aerntsz, Gise Idem  
  Geertsz, Leffert Idem  
  Dircksz, Gosen Idem  
  Rijnvisch, Freric  - sr Idem  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn reders, samen en ieder apart,  

om namens hem, in der minne of gerechtelijk, te vorderen en te ontvangen 
de bevrachting die de kooplieden Henric Mesdorp, Hans Ghiginck, Borchart 
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Henrixsz en Hans, koopman van Riga aan schipper Johan belooft hebben 
naar  Riga te zeilen, te weten: Henric Mesdorp 400 zout, Hans Ghiginck 300 
en Borchart Henrixsz 100 en Hans van Riga 100, voor welk zout de 
kooplieden in kwestie de schipper hebben toegestaan aan vracht 4 Riga 
mark en een kwart per last te rekenen en ook van Borchart 4 Riga mark per 
last. De reders mogen dus hun gang gaan en de kooplieden aanspreken, 
zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

978 RAK  76 FOLIO:       108 DATUM:        19-05-1485 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Jacob Borg  
  Henrixsz, Borchert Borg  
     
 samenvatting Comparanten beloven borg te staan voor het feit dat er geen gerechtelijke  

aanspraak zal worden gedaan op Dode Alertsz door Henrick Berck, inzake 
de ƒ70 Rijnse g.g. die Hans Bruyn uit Luik namens hem van Dode ontvangen 
heeft dd 05-04-1484; mocht laatstgenoemde hier schade van  ondervinden, 
dan zullen comparanten dit oplossen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

979 RAK  76 FOLIO:       108 DATUM:        19-05-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Land  Mastenbroek: in het IJsselmuider slag 
   
 comparanten Woltersz, Wolter Schuldenaar In de Asschet 
  Bolle, Egbert Schuldeiser Priester / vicaris vd 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Bolle 30 h.p. waarvan de 

helft betaald moet worden met St. Michael en de andere helft met Midvasten 
1486; hij stelt daarom het land in Mastenbroek, de oorzaak van de schuld, 
ter beschikking aan een huurder, Geert de Velicke, deze betaalt heer Egbert 
jaarlijks de pacht van 17 h.p.  

   
 bijzonderheden 

1
) St. Nicolaaskerk 

   

 

 

980 RAK  76 FOLIO:       108 DATUM:        31-05-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Kuper, Claes Schuldenaar  
  Baers, Ysebrant Schuldeiser  
  Johansz, Gosen Schuldenaar  
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
  Claesz, Johan Schuldenaar  
  Ottensz, Rolof Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ysebrant Baers ƒ5 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met St. Jacob waarvoor hij het rijnschip dat hij nu vaart ten 
onderpand stelt. 
-Gosen Johansz is schuldig aan Claes Gosensz ƒ28 Rijnse koopmansgulden 
te betalen in vier termijnen: in de winter ƒ7 Rijnse gulden en verder  alle 
jaren met St. Maarten ƒ7 totdat alles betaald is; folio 109, dd ? 
-Johan Claesz is schuldig aan Rolof Ottensz ƒ8 Rijnse koopmansgulden te 
betaken in acht jaar, n.l. ieder jaar met St.Jan ƒ1 Rijnse gulden, m.i.v. 1486; 
folio 109, dd 11-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

981 RAK  76 FOLIO:       108v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed -Rijnschip 
  -Huis en erf  
    Kampen, Vloeddijk, tussen Gese van Tije en Geert van Groningen 
   
 comparanten Stachhouwer, Ruederick Schuldenaar  
  Hoerne, Jacob vd Schuldeiser Amersfoort 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob van den Hoerne ƒ200 

courante Rijnse gulden afkomstig van een rijnschip met toebehoren, liggend 
aan de kade van Kampen, dat hij van hem gekocht heeft en dat hij in drie 
termijnen zal betalen: met St. Jacob nu en daarna in 1486 en ’87, waarvoor 
hij als onderpand stelt zijn huis, strekkend van de Burgel tot aan de oude 
wetering; mocht schuldeiser het onderpand niet voldoende vinden, dan is 
Peter Stachhouwer, broer van schuldenaar, bereid borg te staan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

982 RAK  76 FOLIO:       108v DATUM:        31-05-1485 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathijsz, Cornelijs Comparant Utrecht 
  Andriesz, Hugo Comparant Leiden 
  Petersz, Hopke  Comparant Id. 
  Budding, Beernt Borg En zwager 
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 samenvatting Comparanten zijn verschenen voor de drost van IJsselmuiden in het gerecht 

van Wilsum en hebben de door Leiden bezegelde documenten getoond 
inzake een som geld van ƒ400 courant Rijnse gulden die de stad Leiden 
uitgeleend heeft. De drost en keurnoten lassen een maand pauze in en 
daarna kunnen comparanten weer voor de drost verschijnen om het geld te 
vorderen; zo niet dan betalen zij dat bedrag.  
Comparanten beloven de borgen schadeloos te stellen voor het  
gerechtsgeld van 2 oude schilden en de eventuele schade die zij lijden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

983 RAK  76 FOLIO:       109 DATUM:        07-06-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nyels, Griete Schuldenares Wed. Jacob vd Vene 
  Oenden, Henric van Momber  
  Vene, Johan vd Momber  
  Kerkmeesters Schuldeisers St. Nicolaaskerk 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk, 

Egbert Krueser en Herman Kruyse, jaarlijks op St. Odulphusdag 7 h.p. moet 
betalen die deze geïnvesteerd hebben t.b.v. de kerk in Kampen met het geld 
van de erfgenamen van Albert opte Dijck, volgens akte en dat zij dat ook 
inderdaad zal doen, kostenvrij in Kampen. Zij mag wel op iedere tinsdag de 
verplichting afkopen met 20 penningen tegen 1; mocht zij overlijden voordat 
de rente is afgelost, dan moeten haar erfgenamen voldoende goederen in 
Kampen achterlaten om het geld te kunnen verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

984 RAK  76 FOLIO:       109 DATUM:        13-06-1485 

 onderwerp Spijtbetuiging 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Clare, Kunne Comparante Echtg. Gheert Luykensz 

1
) 

     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij zich misdragen heeft met een andere man en 

daarbij haar mans geld heeft verspild; zij belooft zich beter te gedragen als 
een goede echtgenote. Mocht dit nog een keer gebeuren, dan zal zij geen 
aanspraken maken op haar mans goederen. Nu zij bij hem teruggekomen is, 
zal zij weer met hem samenleven zoals behoort.  

   
 bijzonderheden 

1
) scherprechter 
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985 RAK  76 FOLIO:       109v DATUM:        18-06-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar Met de Maan 
  Witappel, Peter Gerijtsz Schuldeiser Deventer 
  Johansz, Johan Schuldenaar Bakker 
  Oenden, Henrick van Schuldenaar  
  Mathijsz, Johan Schuldeiser De kinderen van ... 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Gerijtsz Witappel ƒ17½ Rijnse 

koopmansgulden waarvan ƒ4½ betaald moet worden met St. Maarten, 
hetzelfde bedrag met St. Jan, ƒ4½ een jaar later en de rest met St. Jan 
daarna. 
-Johan Johansz is schuldig aan Johan Claesz mitte Maene ƒ17½ Rijnse 
koopmansgulden die hij schuldig was aan Peter Witappel en die hij op de 
voorschreven termijn zal betalen zodat schuldeiser hem kan vrijwaren; dd 
18-06. 
-Henrick van Oenden is schuldig aan de kinderen van wijlen Johan Mathijsz, 
Geertruyt, Grete, Swaene, Lubbe, Femme en Lysbeth, ƒ150 Rijnse gulden 
van 36 oude Kamper kromstaarten voor de gulden, te betalen binnen zes 
jaar met ƒ25 Rijnse gulden per jaar op St. Michael; dd 26-06.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

986 RAK  76 FOLIO:       109v DATUM:        26-06-1485 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, buiten de Swaenenpoort 
   
 comparanten Maes, Griete Comparante  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij en haar heer in het St. Bregitten klooster 

ingetreden zijn en dat alles wat zij inbrengen voor altijd aan het klooster 
blijft, zonder aanspraak van anderen, zo ook de hof waarvan de weduwe de 
tins ontvangt die Metthe Pelser gekocht heeft en waarvan het klooster 1 h.p. 
per jaar krijgt. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

987 RAK  76 FOLIO:       109v DATUM:        27-06-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rensynck, Wycher Schuldenaar  
  Riemslager, Wyllem Schuldeiser  
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  Visken, Claes Schuldenaar  
  Petersz, Symon Schuldeiser Texel 
  Jacobsz, Henric Schuldenaar  
  Johan, mr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wyllem Riemslager ƒ1 Rijnse gulden t.b.v. 

Lubbert Frerycksz. 
-Claes Visken is schuldig aan Symon Petersz ƒ8 Rijnse koopmansgulden te 
betalen hiervan de helft per 1 mei en de andere helft een jaar later; folio 110, 
dd 07-07. 
-Henric Jacobsz is schuldig aan mr Johan ƒ12 Rijnse koopmansgulden 
afkomstig van een rijnschip, te betalen met St. Michael over een jaar; folio 
110, dd 09-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

988 RAK  76 FOLIO:       110 DATUM:        05-07-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Herman Schuldenaar Snijder 
  Stoep, Johan Korstiensz Schuldeiser Leiden   
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Stoep een bedrag van ƒ60 

courante Rijnse gulden te betalen in vier termijnen: ƒ15 met Maria Lichtmis, 
idem met St. Jacob, idem met Maria Lichtmis 1487 en idem met St. Jacob 
daarna. Schuldenaar meldt dat bij verhuizing naar een andere plaats zijn 
schuldbekentenis van kracht blijft en schuldeiser meldt dat hij Peter 
Gaelensz in Leiden ƒ54 Rijnse gulden zal betalen namens schuldenaar op 
voorwaarde dat de aanspraken van Johan op Herman blijven bestaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

989 RAK  76 FOLIO:       110 DATUM:        06-07-1485 

 onderwerp Vordering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groys, Herman Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Henric Mathijsz, Symon Glauwe, Dode Alertsz en 

Goessen Dercksz hem en zijn gezellen gemachtigd hebben van de goederen 
bij Engeland uit de kogge genomen en door Peter Geritsz vervoerd, weer op 
te eisen en de derde penning te vorderen op zijn kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
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990 RAK  76 FOLIO:       110 DATUM:        09-07-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Johan Schuldenaar  
  Nydorp, Alert van Schuldeiser Koopman 
  Tyel, Willem Schuldenaar En echtg. Lysbeth 
  Sulman, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alert van Nydorp ƒ20 Rijnse koopmansgulden 

min 1 oord, waarvan de helft betaald moet worden met de St. Levien markt 
en de andere helft met St. Maarten.  
-Willem Tyel en echtgenote zijn schuldig aan Claes Sulman 7 vaten bier, van 
40 kromstaarten het vat en nog 6 vaten van 12½ stuiver het vat; folio 110v, 
dd 14-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

991 RAK  76  FOLIO:       110 DATUM:       09-07-1485 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Berent Comparant i.d. Witte Aernt 
  Jansz, Claes Gedupeerde Edam 
     
 samenvatting Comparant belooft dat vanwege het harnas dat Cornelijs Jansz van Delft 

gestolen had uit het schip van Claes Jansz en dat weer terug is bij de 
eigenaar, er geen rechtsvordering of aanspraken gesteld zullen worden; 
mocht iemand schade hiervan ondervinden, dan zal comparant daarvoor 
instaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

992 RAK  76 FOLIO:        110v DATUM:         14-07-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Ever 
   
 comparanten Lubbertsz, Johan Schuldenaar Rijnschipper 
  Ghijsen, Evert Schuldeiser  
  Ghijsbertsz, Tyman Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Ghijsen ƒ11 Rijnse 

koopmansgulden te betalen met St. Jacob over een jaar, afkomstig van een 
everschip dat hij van hem gekocht heeft en waarvoor Tyman Ghijsbertsz 
borg staat: mochten er verborgen gebreken zijn, dan zal Tyman dat 
oplossen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

993 RAK  76 FOLIO:      110v DATUM:         16-07-1485 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Erf op Hamersfelt 
  Leusden 
   
 comparanten Lubbertsz, Henrick Comparant Amersfoort 
  Wijnkensz, Gherit Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Gherit Wijnkensz via een bezegelde 

rechtersbrief uit Leusden heeft overgedragen een erf zoals beschreven in 
de documenten, waar nog wat verplichtingen op rusten zodat Gherit niet 
het volle eigendom heeft; mocht Gherit hierdoor enige schade 
ondervinden, dan kan hij comparant daarvoor aanspreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

994 RAK  76 FOLIO:         110v   DATUM:         16-07-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Johan Schuldenaar Korfmaker 
  Petersz, mr Johan Schuldeiser Edam 
  Symonsz, Nanning Schuldeiser Gezel 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan mr Johan Petersz en Nanning Symonsz ƒ146 

Rijnse gulden van 20 stuiver voor de gulden, te betalen alle jaren met 
Midvasten, uiterlijk met St. Jan, ƒ6½ Rijnse gulden totdat alles betaald is. 
NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ1 Rijnse g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

995 RAK  76 FOLIO:       111 DATUM:        20-07-1485 

 onderwerp Diversen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Asse Dader  
     
 samenvatting -Van het geld dat gevonden is in de buidel van de man die Asse Sticker 

dood sloeg is 3 h.p. gegeven voor zijn graf op het St. Nicolaaskerkhof. 
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-Onze schout, om een bewijs te krijgen naar oude gewoonte, krijgt ook 3 
h.p., d.w.z. 1 oude schild. 
-Er blijft in de buidel ƒ3 postulaats gulden aan goud en een Paternoster van 
barnsteen en een zilveren Agnus Dei met vijf zilveren eikeltjes. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

996 RAK  76 FOLIO:         111  DATUM:         23-07-1485 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Petersz, Lubbert Intermediair  
  Klinckenborch, Goessen Intermediair  
  Kuenretorff, Henric  Comparant e. zijde De erfgenamen van ... 
  Mette Comparante e. zijde Weduwe v. Henric 
  Meert, Jelis van  Comparant a. zijde Utrecht 
  Ghysche Echtgenote Henric Arentsdochter  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, hebben geïntervenieerd in 

het conflict tussen de erfgenamen van Henric Kuenretorff en Jelis van Meert 
en diens echtgenote Ghysche over een versterf dat Ghysche van haar vader 
heeft ontvangen, gelegen binnen of buiten Kampen en in Zwolle; hierover 
doen de intermediairs een uitspraak, n.l. dat Mette en de erfgenamen aan 
Jelis en Ghysche ƒ10 koopmansgulden zullen geven, waarmee de 
nalatenschap definitief gescheiden is; partijen hebben geen aanspraken 
meer op elkaar en spreken dit ook uit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

997 RAK  76 FOLIO:       111 DATUM:        27-07-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grete Schuldenares Echtg. Johan Roloffs 

1
) 

  Woltersz, Wolter Schuldeiser  
  Stroekel, Seyne van  Schuldenaar  
  Wyllem (v) Schuldeiseres Wed. Evert Johansz 
  Vene, Stijne vd Schuldenares  
  Convent v.St. Mychiel Schuldeiser op de Oirt 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Wolter Woltersz 3 h.p. van huishuur die zij 

moet betalen met Pasen, waarvoor zij als onderpand een schepenbrief heeft 
gegeven, op voorwaarde dat zij de brief weer mag aflossen met 3 h.p. en 
deze dan ook weer terug krijgt. 
-Seyne van Stroekel is schuldig aan de weduwe van Evert Johansz ƒ6 
Arnhems, de helft te betalen met Midwinter en de andere helft met Pasen 
daarna; dd 28-07. 
-Stijne van den Vene is schuldig aan het convent van St. Mychiel na haar 



389 

 

dood, en niet eerder, 10 h.p. per jaar uit haar huis en andere goederen in de 
stadsvrijheid van Kampen, die haar erfgenamen mogen aflossen met 200 
h.p. en volle pacht. Het betreft dezelfde 10 h.p. vermeld in haar testament op 
naam van Tyman, haar nicht. Het convent ontvangt verder niets. 

   
 bijzonderheden 

1
) de schoenmaker 

   

 

 

998 RAK  76 FOLIO:       111v DATUM:        01-08-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eybergen, Johan van Schuldenaar  
  Klinckenberch, Goessen Schuldeiser  
     
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Goessen Klinckenberch ƒ10 Rijnse g.g. te 

betalen met H.Kruis Avond. Verder meldt Egbert Henrixsz hem dat hij zijn  
schip weer wil terugnemen binnen zes weken, indien Egbert de ƒ10 Rijnse 
g.g. niet betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

999 RAK  76 FOLIO:        111v DATUM:        13-08-1485 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mynneste, Johanna de Borg Bontwerkster 
  Egbertsz, Zwaene Overledene Maagd i.d. Drie Torens 
  Egbertsz, Alyt Zuster  
  Alyt Comparante Waardin idem 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij er borg voor staat dat Alyt, de waardin in de 

Drie Torens, die de nagelaten goederen van Zwaene Egbertsz heeft 
verdeeld, later geen aanspraken krijgt van wie dan ook. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1000 RAK  76 FOLIO:       111v DATUM:        18-08-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huizen en erven 
   
 comparanten Dubbeltsz, Jacob Schuldenaar  
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  Claesz, Johan Schuldeiser Blankenham 
  Sticker, Claes Schuldeiser Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Claesz en Claes Sticker ƒ40 

Rijnse koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, te betalen in drie 
termijnen op St. Maarten 1486, 1487 en 1488. Het bedrag is afkomstig van 
de overwaarde van de huizen en erven die schuldeisers als erfgenamen 
van wijlen dove Claes Schutemaker en diens vrouw, aan Jacob verkocht 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1001 RAK  76 FOLIO:       111v DATUM:        18-08-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf Eckelboom en land Vosbergen o.d. Zwartendijk 
   
 comparanten Marcilius, Heer Comparant Abt te Zelwerd  
  Johan, Heer Comparant Abt te Thesing 
  Rijckquynsz, Claes Comparant Priester 
  Holte, Henric ten Comparant En zuster Elteke 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Warner Johansz de helft 

van het bedrag van 24 h.p. jaarlijkse rente die zij geërfd hebben van de 
weduwe van Albert Willem Volckman, gevestigd op een huis en land aan de 
Zwartendijk. Zij bedanken voor de betaling met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1002 RAK  76 FOLIO:       112 DATUM:        18-08-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Erfgenamen Volmachtgever Zie akte 1001 
  Johansz, Warner Gevolmachtigde  
     
 samenvatting De erfgenamen van de weduwe van Albert Willem Volckman hebben een 

volmacht gegeven aan Warner Johansz om, in der minne of gerechtelijk, 
alle schulden te vorderen die men Albert binnen en buiten Kampen 
schuldig is en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zouden 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1003 RAK  76 FOLIO:       112 DATUM:        18-08-1485 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Huis bij de klok, geheten de Pellikaen 
   
 comparanten Claesz, Gharbrant Huurder Bakker 
  Gheye, Tyman Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart gehuurd te hebben van Tyman Gheye het huis de 

Pellikaen dat Johan Sulman placht te huren, m.i.v. Pasen 1486 voor één 
jaar, voor een jaarlijks bedrag van 35 h.p. Als hij langer wil huren, moet hij 
dit kenbaar maken vóór St. Maarten, dan kan hij nog twee of drie jaar 
langer huren voor het afgesproken bedrag per jaar. Als onderpand voor de 
huur stelt comparant de overwaarde van zijn huis in de Broederstraat, zijn 
hof in de Groenestraat en zijn huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1004 RAK  76 FOLIO:       112 DATUM:        23-08-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Reyner Comparant Schippersknecht - Bergen 
  Holte, Niese ten Schuldenares Echtg. Nanne ten Holte 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Niese ten Holte ƒ5 Rijnse 

koopmansgulden min 1 oord die zij en haar echtgenoot hem schuldig 
waren; hij bedankt hen voor de betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1005 RAK  76 FOLIO:       112v DATUM:        26-08-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, op den Oirt, bij St. Mychiels klooster, bij Willem Berentsz 
   
 comparanten Johansdochter, Jutte Volmachtgeefster Zuster i.h. besloten 

1
) 

  Monnick, Hessel Gevolmachtigde   
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht, namens het klooster, aan Hessel 

Monnick om te verkopen en over te dragen het aandeel van het klooster in 
een huis bij het St. Mychiels klooster, dat zuster Jutte geërfd heeft van 
Geertruyt Hermanszdr, haar moeder; Hessel wordt geacht hierbij al het 
noodzakelijke te regelen. 

   
 bijzonderheden 

1
) convent van Bethlehem bij Utrecht 
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1006 RAK  76 FOLIO:       112v DATUM:        26-08-1485 
 onderwerp Borgstelling en schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Melysz, Lubbert Borg  
  Guedensoen, Joh. Geertsz Verkoper  
  Ghisensz, Johan Koper  
     
 samenvatting Comparant staat borg voor het rijnschip met toebehoren dat Johan Geertsz 

Guedensoen aan Johan Ghisensz verkocht heeft zodat niemand enige  
aanspraak op hem kan maken. Johan Ghisensz is schuldig aan Johan 
Geertsz een bedrag van ƒ46 courante Rijnse gulden te betalen in mei a.s. 
en nog ƒ46 een jaar daarna. Hiervoor staan borg Henric Brouwer en Johan 
Heynensz. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1007 RAK  76 FOLIO:       112v DATUM:        01-09-1485 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Comparant Rijnschipper 
  Willemsz, Johan Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Johan Willemsz uit Edam gerechtigd is een 

bedrag van ƒ40 Rijnse koopmansgulden te ontvangen van Gharbrant 
Claesz wanneer deze zijn schuld aan Johan Willemsz rijnschipper moet 
betalen, februari 1486; Gharbrant zal de scheepstimmerman betalen met St. 
Jacob. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1008 RAK  76 FOLIO:       113 DATUM:        06-09-1485 

 onderwerp Beëindiging maatschap 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Mechteldt Comparante Deventer 
  Matysz, Cornelis Compagnon  
     
 samenvatting Comparante verklaart met Cornelis Matysz een zakelijke relatie gehad te 

hebben, die nu afgelopen is; zij heeft alles ontvangen wat haar toekwam en 
zij hebben wederzijds geen aanspraken meer op elkaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1009 RAK  76 FOLIO:       113 DATUM:        06-09-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Johansz, Alyt Comparante En haar zuster Mette 
  Vrokke, Johan de Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar vader de nagelaten goederen van haar 

moeder, Gese Hilbrants, heeft gescheiden en verdeeld; zij bedankt hem 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1010 RAK  76 FOLIO:       113 DATUM:        06-09-1485 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sulman, Claes Intermediair Voor Thomas v. Acken 
  Alertsz, Dode Intermediair idem 
  Palaesz, Loeff Intermediair Voor Gijsbert Henrixsz 
  Piell, Peter Intermediair Idem 
     
 samenvatting Comparanten treden op als intermediair in het conflict tussen Thomas van 

Acken en Gijsbert Henrixsz over een schuldbrief waarin Ghijsbert Thomas 
belooft te betalen als een goed koopman ƒ3300 Rijnse gulden van 20 
stuiver de gulden met Midvasten, hetzelfde bedrag met St. Jan en tenslotte 
hetzelfde met de St. Levien markt 1486. Ghijsbert stelt hiervoor als 
onderpand een brief van de wijnmakelaar uit Utrecht met het zegel van de 
stad Utrecht die hij zal geven aan Claes Sulman die het recht krijgt dit geld 
te beuren; mocht hij niet betalen dan kan Thomas zijn schade verhalen; 
ook als Ghijsbert overlijdt, dan kan Thomas zijn geld vorderen van de 
goederen van Ghijsbert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1011 RAK  76 FOLIO:       113v DATUM:        20-10-1485 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartoltsz, Johan Comparant  
  Allertsz, Dode Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij het grote aambeeld dat hij gerechtelijk aan 

Dode Allertsz verkocht heeft, weer heeft gehuurd voor een jaarlijkse rente 
van 3 h.p., op voorwaarde dat comparant vóór Vastenavond het aambeeld 
mag aflossen met ƒ37 Rijnse gulden; als hij niet aflost, betaalt hij jaarlijks 
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het afgesproken bedrag.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1012 RAK  76 FOLIO:       113v DATUM:        22-10-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Schuldenaar Brouwer - de nieuwe Muur 
  Lutteke, Garbrant Schuldeiser  
  Roede, Tyman Schuldenaar  
  Roede, Jacob Schuldeiser Neef 
  Willemsz, Geert Schuldenaar Pelser 
  Allertsz, Dode Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Garbrant Lutteke ƒ107 courante Rijnse gulden 

van 20 witte stuiver voor de gulden, te betalen acht dagen na St. Michael 
Aartsengel; akte is doorgehaald. 
-Tyman Roede is schuldig aan zijn neef Jacob Roede ƒ300 Rijnse g.g.; dd 
04-11. 
-Geert Willemsz is schuldig aan Dode Allertsz ƒ32½ Rijnse 
koopmansgulden betaalbaar in drie termijnen: met Pasen, met St. Jan en 
tenslotte  met St. Michael; akte is doorgehaald; dd 09-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1013 RAK  76 FOLIO:       113v DATUM:        09-11-1485 

 onderwerp Getuigenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rossel, Lambert van Comparant  
  Coepsz, Jan  - jr Comparant En echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aanwezig is geweest toen Jan Coepsz de 

Jonge en diens huisvrouw wettig vastgesteld hebben wat volgens de 
cedule door mr Geert geschreven, aan Geertruyt hun (schoon)moeder 
toebehoort en dat zij afgesproken hebben haar hiermee niet lastig te vallen.  
Aanwezig: Willem van den Hasselholt en Dirck van der Zee. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1014 RAK  76 FOLIO:       114 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Landmeting 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lippet, Johan Comparant Landmeter van Gelre 
     
 samenvatting Comparant verklaart qq.  dat hij het eerste slag gemeten heeft van het land 

dat Jacob Claesz gepacht heeft: 28 morgen min 2 hont, schappelijk 
gemeten; hij heeft eveneens het tweede slag gemeten van het land dat 
Lubbert Henrixsz gepacht heeft: 23 morgen en een kwart hont, scherp 
gemeten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1015 RAK  76 FOLIO:       114 DATUM:        20-11-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaeger, Lodewich Schuldenaar Moutmeester 
  Tymansz, Ghijsbert Schuldeiser  
  Wessels, Armgaert Schuldenares  
  Engelbertsz, Johan Schuldeiser Schoonzoon 
  Holtsager, Henric Jansz Schuldenaar  
  Thie, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ghijsbert Tymansz ƒ8 Rijnse koopmansgulden. 

-Armgaert Wessels is schuldig aan haar schoonzoon Johan Engelbertsz 
ƒ100 Rijnse g.g. en verder een kist en een bed met toebehoren, 
huwelijksgeschenken, die zij hen beloofd had te betalen afgelopen mei; zij 
meldt dat Johan borg voor haar geworden is bij Egbert Kruse voor 85 h.p.;  
zij zal Johan schadeloos stellen,  waarvoor zij al haar goederen als 
onderpand stelt; akte is doorgehaald; dd 24-11.  
-Henric Jansz Holtsager is schuldig aan Johan van Thie 24 witte stuiver en 
2 plakken; dd 05-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1016 RAK  76 FOLIO:       114 DATUM:        28-11-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacobsz, Jacob Comparant  
  Lukensz, Heyn Comparant Oom  -  Kamperveen 
     
 samenvatting Comparanten, mede als voogden over de zusters van Jacob, verklaren dat 

zij ontvangen hebben van Mariken, de weduwe van Berent Tymansz, het 
geld en de erfenis van hun ouders die Berent voor hen in beheer had en 
hen schuldig was; zij bedanken hen met belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1017 RAK  76 FOLIO:       114 DATUM:        28-11-1485 

 onderwerp Kwijtschelding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Calcker, Willem van  Gevolmachtigde  
  Groenevelt, Willem Volmachtgever  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat hij mr Anthonis Geye 

alle schulden kwijtscheldt die deze in de maatschap met wijlen Loeff 
Berckmaker uit Utrecht had, afkomstig van gedrukte boeken; hij heeft geen 
aanspraken meer op hem. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1018 RAK  76 FOLIO:       114 DATUM:        28-11-1485 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schriver, Peter Volmachtgever Lübeck 
  Elssen, Wynken van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Wynken van Elssen om namens 

hem, in der minne of gerechtelijk, de schuld te vorderen van Floer 
Lueckener, n.l. ƒ38 Rijnse gulden volgens handschrift en daarbij al het 
nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1019 RAK  76 FOLIO:       114v DATUM:        05-12-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dueren, Dirck van Schuldenaar  
  Jacobsz, Claes Schuldeiser  
  Seynensz, Claes Schuldenaar  
  Geritsz, Jan Schuldeiser Edam 
  Gossensz, Gerryt Schuldenaar  
  Convent  Schuldeiser Opte Oirt 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Jacobsz ƒ2 Rijnse koopmansgulden, 5½ 
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stuiver en 1 mud bonen, op goede rekenschap. 
-Claes Seynensz is schuldig aan Jan Geritsz vanwege een schip ƒ75 Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver de gulden, te betalen hiervan de helft met 
St. Jan en de andere helft met St. Jan 1487; dd 05-12. 
NB in de kantlijn: hiervan betaald de helft. 
-Gerryt Gossensz is schuldig aan het convent opte Oirt 9 h.p. van 15 witte 
stuiver voor het pond; dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1020 RAK  76 FOLIO:       114v DATUM:        13-12-1485 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wellenberch, Arent Comparant  
  Mette Comparante Wed. Henrick Kuenretorff 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Mette, de weduwe van Henric Kuenretorff, 

vrijwaart van alle aanspraken die hij had op haar echtgenoot, afkomstig 
van Gerit van Wellenberge en Alyt, diens oom en tante en dat hij haar 
hierover nooit zal lastig vallen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1021 RAK  76 FOLIO:       114v DATUM:        13-12-1485 

 onderwerp Leerperiode 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Johan Leerling Coesfelt 
  Coertsz, Willem Meester  
  Jansz, Henric Borg  
  Henrixsz, Herman Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aangenomen is als leerling bij Willem Coertsz 

voor een periode van vier jaar m.i.v. Petri ad Cathedram en dat deze hem 
zal leren metselen en steenhouwen; mocht hij binnen die tijd weg gaan, 
dan zullen de borgen Willem ƒ20 courante Rijnse gulden geven, daarom 
beloven Johan en zijn oom Bernt van Asbeke de borgen schadeloos te 
zullen stellen. Mr Willem zal hem voeden en hem ieder jaar een paar 
schoenen geven en het laatste jaar een paar hosen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 



398 

 

1022  FOLIO:       114v DATUM:        13-12-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Armgert Schuldenares  
  Engelbertsz, Johan Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting -Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon Johan 

Engelbertsz ƒ100 Rijnse g.g., een kist en een bed met toebehoren, beloofde 
huwelijksgeschenken die ze in mei zou betalen; verder meldt zij dat Johan 
voor haar borg is geworden voor 85 h.p. aan Egbert Krueser en dat zij 
beloofd heeft hem schadeloos te stellen, waarvoor al haar goederen 
onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1023 RAK  76 FOLIO:       115 DATUM:        13-12-1485 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Ghoertsz, Claes Comparant  
  Hattem, Willem van  Koper  
  Jansz, Dorber Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem van Hattem het geld 

van het schip dat hij hem verkocht had en waarvoor Dorber Jansz borg 
stond, zoals in het stadsboek is vermeld; hij bedankt voor de betaling met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1024 RAK  76  FOLIO:       115 DATUM:       13-12-1485 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, boven de Venepoort, tussen Jacob Jansz en de openbare steeg 
   
 comparanten Wilssem, Johan van  Schuldenaar En echtgenote 
  Slewert, Gheert Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Gheert Slewert als onderpand te stellen voor de 

borgtocht die hij de stad gedaan heeft al zijn goederen, roerende en 
onroerende, huisraad, kleinodiën en gereedschap die hij heeft in de 
stadsvrijheid van Kampen; verder is onderpand zijn huis, volgens 
schepenbrief die hij hem al overhandigd heeft, m.u.v. de tins.  Comparants 
echtgenote onderschrijft dit alles. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1025 RAK  76 FOLIO:        115 DATUM:       13-12-1485   

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jager, Lodewich Comparant e. zijde Muntmeester 
  Huete, Eernts ther Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben onderling een schikking getroffen in een conflict en 

besluiten dat Lodewich Ernst schuldig is een bedrag van ƒ30 Rijnse 
koopmansgulden, waarvan ƒ15 betaald moet worden met Midvasten en de 
andere helft met St. Jan; hiermee is alles afgedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1026 RAK  76 FOLIO:      115 DATUM:         13-12-1485 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vreden, Johan van  Schuldenaar  
  Hermansz, Lambert Schuldeiser Pelser 
  Johansz, Hilbrant Schuldenaar  
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
  Sutphen, Johan van Schuldenaar Leeuwarden 
  Henrixsz, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Hermansz ƒ13 Rijnse 

koopmansgulden en 1 oord te betalen met St. Levien. 
NB: zelfde tekst bovenaan folio 115v.  
-Hilbrant Johansz is schuldig aan Wolter Johansz ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Midvasten; folio 116, dd 03-01. 
-Johan van Sutphen is schuldig aan Berend Henrixsz ƒ18 Rijnse 
koopmansgulden; folio 116v, dd 24-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1027 RAK  76 FOLIO:        115v DATUM:          29-12-1485 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Buitendijks land aan de IJssel 
  Wijhe 
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 comparanten Maesz, Heyman Intermediair  
  Vene, Johan vd  Intermediair  
  Helle, Aerent ter Comparant e. zijde   
  Alyt Comparante a. zijde Wed. Joh. ter Helle 
     
 samenvatting Intermediairs helpen een conflict op te lossen tussen Aerent ter Helle en 

zijn schoonzuster Alyt: Alyt en haar kinderen behouden de aanwas aan 
hun land in het kerspel van Wijhe over de volle breedte, maar zij heeft geen 
enkele aanspraak meer op het land dat Aerent bezit in hetzelfde kerspel 
van Wijhe, m.u.v. een morgen land binnendijks, liggend naast het 
buitendijks stuk, zoals haar man dat heeft geërfd. Aerent zal behouden het 
vijfde deel van het land binnendijks dat Alyt geërfd heeft van Gheert ter 
Helle, haar schoonvader; hiermee zijn de zaken definitief gescheiden. 
In aanwezigheid van: Nanning van Dueren, Johan Cock, Wicher Rensing en 
Wynken, voorspraker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1028 RAK  76 FOLIO:       116 DATUM:        16-01-1486 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Posyck, Peter Comparant Lübeck 
  Allertsz, Dode Compagnon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij met Dode Allertsz een zakelijke belang heeft 

gehad en dat hij nu geen enkele verplichting meer aan hem heeft en hem  
vrijwaart van alle aanspraken, zowel van Henric Woltersz als van anderen.  
Dode Allertsz meldt eveneens Peter te vrijwaren en geen aanspraken op 
hem te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1029 RAK  76 FOLIO:       116 DATUM:         16-01-1486 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosensz, Claes Comparant e. zijde  
  Posyck, Peter Comparant a. zijde  Lübeck 
  Buck, Henrick Intermediair  
  Allertsz, Dode Idem  
  Andreesz, Gheert Idem  
  Grymbolt, Aerent Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de intermediairs hen geholpen hebben een 

schikking met elkaar te treffen inzake de ƒ24 Rijnse koopmansgulden 
schade die Claes heeft geleden van rottend vlas dat Henrick, zijn zoon, 
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gekocht had van Peter; deze heeft Claes nu betaald ƒ19 Rijnse 
koopmansgulden en beide partijen verklaren nu geen aanspraken meer  op 
elkaar te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1030 RAK  76 FOLIO:       116 DATUM:        16-01-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Albertsz, Henrick Schuldenaar Rijnschipper 
  Pouwelsz, Gosen Schuldeiser  
  Jacobsz, Claes Borg  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gosen Pouwels ƒ31 Rijnse 

koopmansgulden afkomstig van een rijnschip dat hij van hem gekocht 
heeft en waarvan hij de helft moet betalen op 1 mei en de andere helft op 1 
mei 1487, op voorwaarde dat de eerste betaling de borg is voor de 
volgende. Claes Jacobsz meldt dat hij de helft op de vastgestelde termijn 
zal betalen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

  

1031 RAK  76 FOLIO:       116v DATUM:        20-01-1486 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aerents, Lysabeth  Wed. Wolter Claesz Moeder 
  Johansz, Thews Voogd  
  Aerentsz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Henric en Geertruyt uit haar 

huwelijk met Wolter Claesz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk 
kind een bedrag van ƒ10 Rijnse koopmansgulden te betalen als ze 16 jaar 
geworden zijn en hen te voeden en te kleden; de voogden zijn het hiermee 
eens.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1032 RAK  76 FOLIO:       116v DATUM:        24-01-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hanegreve, Symon Schuldenaar  
  Claesz, Garbrant Schuldeiser  
  Stempelsz, mr Gosen Schuldenaar Busmeester 
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
  Floyers, Mette Schuldenares  
  Poppe, Johanna Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Garbrant Claesz ƒ53 Rijnse koopmansgulden 

te betalen heden over een jaar, n.l. op de bekering van St. Paulus; akte is 
doorgehaald.  
-mr Gosen Stempelsz en diens echtgenote Haese zijn schuldig aan Claes 
Gosensz ƒ35 Rijnse koopmansgulden en 1 oord die zij zullen betalen uit de 
goederen die zij bij Utrecht hebben in het St. Jans gericht; folio 117, dd 08-
02. 
-Mette Floyers is schuldig aan Johanna Poppe ƒ9 Rijnse koopmansgulden 
te betalen met St. Jan; folio 117v, dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1033 RAK  76 FOLIO:       116v DATUM:        31-01-1486 

 onderwerp Leertijd 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenmetseler, Kerstken Werkgever En echtg. Alyt 
  Engbertsz, Willem Leerling  
     
 samenvatting Comparanten zijn met elkaar overeen gekomen dat Willem vier jaar lang bij  

Kerstken zal wonen en werken en Kerstken hem daarvoor ƒ8 courante 
Rijnse gulden zal geven, op voorwaarde dat Willem normaal functioneert; 
hij zal hem de kost geven zoals het hoort; borg staan voor een bedrag van 
ƒ20 Rijnse gulden Engbert Henrixsz, vader en Claes Engbertsz, broer van 
Willem die Kerstken zullen betalen als Willem in gebreke blijft en de vier 
jaar niet volmaakt; mocht Kerstken overlijden binnen die vier jaar, dan zal 
Alyt, zijn echtgenote, Willem bij een andere meester brengen voor zijn 
opleiding. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1034 RAK  76 FOLIO:       116v DATUM:        02-02-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willem Schuldenaar Gheert Glasmakerszoon 
  Schonenbergs, Fije Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Fije Schonenberg 10 h.p. die zij zal ontvangen 

van Gheert Glasmaker, vader van comparant, die zijn zoon dit bedrag 
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schuldig is en met Pasen zal betalen. Willem geeft Fije een volmacht om 
het geld te ontvangen van zijn vader. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1035 RAK  76 FOLIO:       117 DATUM:        04-01-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoenhoeven, Arent J. v. Volmachtgever  
  Baers, IJsbrant Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan IJsbrant Baers om namens hem alle 

schulden te vorderen die de kinderen van Jacob Baers hem schuldig zijn 
en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1036 RAK  76 FOLIO:       117 DATUM:        08-02-1486 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed 12 morgen land met huizen en hoeven 
  Hollander- broek 
   
 comparanten Wyttensz, Asse Comparant  
  Assensz, Berent Comparant Zoon 
  Ighermansz, Seyne Verkoper  
  Vene, Henrick Idem  
  Vene, Andries Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Seyne Ighermansz, Henrick en Andries Vene 

hen eertijds verkocht hadden 12 morgen land die Seyne en Henrick 
gekocht hadden van Herman Lambertsz en diens vrouw Femme volgens 
documenten, dat Asse en Beernt aan de kinderen van Seyne, Henrick en 
Andries nu een jaarlijkse rente verkocht hebben, gevestigd op die 
landerijen, van ƒ7½ Rijnse g.g., waarvan documenten zijn; mochten er 
problemen ontstaan en de kinderen van Seyne, Henrick en Andries daar 
schade van ondervinden, dan zullen comparanten voor hen in de bres 
springen en hen schadeloos stellen ten opzichte van eventuele aanspraken 
van anderen; zij worden ook vrijgesteld van tinsbetalingen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1037 RAK  76 FOLIO:       117 DATUM:        08-02-1486 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wittensz, Asse  Comparant En zoon Berent 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat er conflicten zijn ontstaan met de kinderen van 

Seyne Ighermans, Henric en Andries Vene, afkomstig van de boete van de 
rogge; men heeft zich tot de Raad gewend en comparanten melden bij 
voorbaat de uitspraak van de Raad te respecteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1038 RAK  76 FOLIO:       117v DATUM:        13-02-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe, bij het Gasthuis 
   
 comparanten Noersche, Dyrck Schuldenaar  
  Lubbertz, Lambert Schuldeiser  
  Twele, Reyner van Schuldenaar  
  Sluter, Beernt  Schuldeiser Zutphen 
  Coppensz, Gheert Schuldenaar  
  Johansz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant zal Lambert Lubbertsz met Pinksteren of met St. Jan 8 h.p. 

betalen waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis. 
-Reyner van Twele is schuldig aan Beernt Sluter ƒ100 Rijnse g.g. te betalen 
met Midvasten in dit jaar; dd 13-02. 
-Gheert Coppensz is verwonnen door Henric Johansz voor ƒ14 Rijnse 
koopmansgulden; dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1039 RAK  76 FOLIO:       117v DATUM:        13-02-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maesz, Evert Schuldenaar  
  Werve, Roloff van der Schuldeiser  
  Jacobsz, Claes Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
  Bruynsz, Johan Schuldeiser Vleeshouwer 
  Brabander, Johan die Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Roloff van der Werve ƒ3 Rijnse 

koopmansgulden.  
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-Claes Jacobsz is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ3½ Rijnse 
koopmansgulden; folio 118, dd 12-02. 
-Johan Bruynsz meldt dat hij de ƒ1½ Rijnse koopmansgulden die Johan die 
Brabander hem schuldig was, heeft ontvangen en belooft de Raad daarvan 
in kennis te stellen zodat er geen aanmaningen meer komen; folio 118, dd 
21-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1040 RAK  76 FOLIO:       117v DATUM:        13-02-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lake, Alfer van der Gevolmachtigde  
  Fabers, Grete  Volmachtgeefster  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster mag comparant alle gelden, goederen en 

erfenissen vorderen van haar broer Ghijsbert Faber, overleden in IJsland, 
deze zo nodig te verkopen en alle gelden aan Grete overhandigen; hij zal 
de vierde penning daarvan betalen en de bewijzen overdragen. 
Opdrachtgeefster zal haar gevolmachtigde vrijwaren en nooit aansprakelijk 
stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1041 RAK  76 FOLIO:       117v DATUM:        12-02-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed 12 morgen land in het Hollander-Broek 
   
 comparanten Wittensz, Asse Comparant  
  Assensz, Berent Comparant Zoon 
  Igermansz, Seyne Verkoper  
  Vene, Henric Verkoper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Seyne Igermans en 

Henric Vene de koopovereenkomst van de 12 morgen land in het 
Hollander- Broek zoals zij die indertijd gekocht hadden van Herman 
Lamberts en diens vrouw Femme en die comparanten weer van hen 
gekocht hebben. 
Comparanten melden eveneens dat er een einde is gemaakt aan de  
onenigheid tussen hen en verkopers voor de schout van Hollander-Broek. 
Mochten de verkopers te eniger tijd hiervan schade ondervinden, dan 
beloven comparanten hen hierin schadeloos te stellen. Zij bedanken voor 
de betaling met belofte van vrijwaring. 
Comparanten zijn verder schuldig aan Seyne Igermansz en Henric Vene ƒ2 
Rijnse g.g. en ƒ4 courante Rijnse gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1042 RAK  76 FOLIO:       118 DATUM:        20-02-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Graf 
   
 comparanten Lake, Alfer van der Comparant  
  Geertsz, Borchart Begunstigde Neef 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij uit goedheid aan zijn neef Borchart Geertsz 

overdraagt zijn aandeel in een graf met een witte Revalse zerk daarop 
liggend in de St. Nicolaaskerk op de uiterste hoek, waaronder de 
grootmoeder van Lubbe Alfers begraven ligt en gemarkeerd is met een 
bepaald teken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1043 RAK  76 FOLIO:       118v DATUM:        22-02-1486 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wulfsz, Wolter Comparant  
  Vene, Henrick van den Idem  
  Roderloe, Johan van  Idem  
  Sulman, Claes Idem  
  Hoff, Henrick Idem  
  Slewert, Gheert Idem  
     
 samenvatting Comparanten dragen uit hun goederen in Zalk over aan de landeigenaren 

van Zalk een bedrag van 600 h.p. 
Johan van Roderloe, Andries Hanegreve, mr Otto Budel, Claes Kruse en 
Borchart Geertsz voegen elk opnieuw 100 h.p. toe, zoals de anderen 
gedaan hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1044 RAK  76 FOLIO:       118v DATUM:        22-02-1486 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buckhorst, Willem van Comparant Priester 
  Vene, Johan van den Idem  
  Klinckenberch, Goessen Idem  
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  Hanegreve, Andries Idem  
  Wijhe, Geert van Idem  
  Holtsende, Boelman Idem  
  Kruse, Claes Idem  
  Enss, Johan van  Idem  
  Gheertsz, Borchart Idem  
  Vylsen, Henrick van  Idem  
  Johansz, Henrick Idem  
  Wyltynck, Tyman Idem  
     
 samenvatting Deze comparanten hebben gerechtelijk beloofd voor Schepenen om de zes 

personen uit akte 1043 schadeloos te houden, omdat men de marke Zalk 
direct bedijken zal en dit geldt ook voor de vier overig genoemde 
personen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1045 RAK  76 FOLIO:       118v DATUM:        22-02-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oenden, Henrick van  Schuldenaar  
  Dircksz, Herman Schuldeiser  
  Roederloe, Steven  Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Dircksz 315 h.p. te 

betalen met Pasen over een jaar en Steven van Roederloe heeft beloofd dit 
bedrag te betalen. Schuldenaar belooft zijn borg schadeloos te stellen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1046 RAK  76 FOLIO:       118v DATUM:        22-02-1486 

 onderwerp Kwijtschelding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schele, Geertken Comparante  
  Coepsz, Johan Comparant a. zijde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij geen problemen meer heeft met haar dochter 

en schoonzoon inzake de nagelaten goederen van Claes Schele, de 
huwelijksbrief en alle kleinodiën en goederen die zich in het huis bevinden 
en die zij van familieleden ontvangen hadden; zij heeft geen enkele 
aanspraak meer op hen of de andere familieleden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1047 RAK  76 FOLIO:       119 DATUM:        27-02-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sulman, Claes Comparant  
  Slewert, Gheert Comparant  
  Memoriemeesters Schuldeiser Van St. Olaf 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de memoriemeesters van 

St. Olaf, n.l. Ghysbert Aerntsz en Gheert Arentsz, een bedrag van 200 h.p. 
voor de bedijking van de Zalker marke, jaarlijks te betalen met 10 h.p. op 
Petri en hiervoor zetten zij als onderpand alle goederen, erven en land die 
zij in  Zalk hebben, op voorwaarde dat zij dit bedrag mogen aflossen met 20 
penningen tegen 1 en volle pacht, op Petri ad Cathedram, met een marge 
van acht dagen. 
NB in de kantlijn: in 1516 door de Memoriemeesters doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1048 RAK  76 FOLIO:       119 DATUM:        02-03-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knygge, Kathrijne Schuldenares  
  Cloister, Steven vd Schuldeiser En Reynolt 
  Vissken, Claes Schuldenaar  
  Johansz, Bartolt Schuldeiser Enkhuizen 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de broers Steven en Reynolt van den Cloister 

82 mud rogge en 1 schepel, het mud van 17 stuivers, te betalen in de week 
vóór Pasen, afkomstig van hun oom wijlen Roloff van den Cloister.  
-Claes Vissken is schuldig aan Bartolt Johansz ƒ13 Rijnse 
koopmansgulden van 20 stuiver voor de gulden, te betalen in mei en nog 
ƒ15 Rijnse gulden in mei een jaar daarna, afkomstig van de ruiling van hun 
rijnschepen; NB in de kantlijn: 20-05, termijn betaald; folio 119v, dd 13-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1049 RAK  76 FOLIO:       119 DATUM:        06-03-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Henrick  Comparant  
  Aerntsz, Johan  Begunstigde En echtgenote Jutte 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan zijn zuster Jutte en haar man overdraagt 
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alle goederen en erfenis van zijn ouders en daar geen aanspraken meer op 
zal maken. Verder meldt hij dat hij andere kinderen van Roloff Florijsz, 
comparants broer en zuster, evenmin aanspraken kunnen maken op de 
goederen; mochten Johan en Jutte schade ondervinden dan staat Aerent, 
de oom en voogd van de kinderen daar borg voor. Johan en Jutte zullen 
het jongste kind, Johan Roloffsz, bij zich houden, hem voeden en kleden 
tot zijn meerderjarigheid.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1050 RAK  76 FOLIO:       119 DATUM:        06-03-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Woltersz, Wolter Comparant  
  Slewert, Gheert Comparant  
  Hanegreve, Andries Comparant  
  Arentsz, Ghijse Voogd  
  Geertsz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de voogden over de 

kinderen van wijlen Johan de Wylde 200 h.p. om de marke Zalk te bedijken 
waarvoor zij een jaarlijkse rente van 10 h.p. geven en comparanten stellen 
daarvoor als onderpand alle goederen en land in de marke Zalk op 
voorwaarde dat zij mogen aflossen met 20 tegen 1 en volle pacht met 
Midvasten. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1051 RAK  76 FOLIO:       119v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kemerlingks, Fye Schuldenares  
  Water, Johan then Schuldeiser Secretaris Zwolle 
  Goltsmyt, Pauwel Borg  
     
 samenvatting -Comparante zal Johan then Water in mei ƒ6 Rijnse koopmansgulden 

betalen, waarvoor een borg is aangesteld voor het geval niet op tijd betaald 
wordt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1052 RAK  76 FOLIO:       119v DATUM:        idem 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wulffsz, Wolter Comparant  
  Memoriemeesters Schuldeiser Van St. Olaf 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de Memoriemeesters van St. 

Olaf, Ghijsbert Arentsz en Gheert Arentsz, 100 h.p. t.b.v. de bedijking van 
de marke Zalk; hiervoor stelt comparant als onderpand alle goederen en 
landerijen in de marke, op voorwaarde dat hij de investering mag aflossen 
met 20 tegen 1 en alle pacht, voor of na Petri ad Cathedram. 
NB in de kantlijn: afgelost in 1516. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1053 RAK  76 FOLIO:       119v DATUM:        13-03-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pelt, Gherit van Volmachtgever  
  Hermansz, Thomas Gevolmachtigde Goudsmid 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Thomas Hermansz om, in der 

minne of gerechtelijk, namens hem de ƒ23 Rijnse koopmansgulden te 
vorderen die Florijs de Luckener hem schuldig is vanwege een lening en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1054 RAK  76 FOLIO:       119v DATUM:        20-03-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coppensz, Gheert Schuldenaar  
  Pannert, Pilgrum Schuldeiser  
  Petersz, Mertijn Schuldeiser  Edam 
  Luttike, Gherbrant Schuldenaar  
  Helle, Johan ter Schuldenaar  
  Helle, Arent ter Schuldeiser Neef 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Pilgrum Pannert 6000 middelstenen uit de 

derde oven of ten laatste uit de vierde oven. 
-Mertijn Petersz heeft van Gherbrant Luttike ontvangen ƒ100 courante 
Rijnse gulden van de verkoop van een rijnschip groot 56 voet; dd 20-03. 
-Johan ter Helle is schuldig aan zijn neef Arent ter Helle ƒ8 Rijnse 
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koopmansgulden afkomstig van geleend geld; hij stelt als onderpand het 
vierendeel van de 2 morgen buitendijks land in het kerspel van Wijhe, die 
hij goed zal onderhouden en zo nodig, zal overdragen; dd 06-04.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1055 RAK  76 FOLIO:       120 DATUM:        06-04-1486 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Johan Mouwersz en Dode Allertsz 
   
 comparanten Henrixsz, Aelt Comparant  
  Aerentsz, Gissbert Comparant  
  Johansz, Wolter Begunstigde Pastoor in Friesland 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Wolter Johansz jaarlijks ƒ5 Rijnse 

koopmansgulden zal ontvangen uit het huis dat hij verkocht heeft aan 
Evert van Empse en echtgenote Batthe, strekkend tot in de Nieuwstraat, op 
voorwaarde dat Evert jaarlijks op de tinsdag de rente mag aflossen met 
ƒ100 Rijnse koopmansgulden en volle tins; comparanten staan borg voor 
de goede betaling aan heer Wolter. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1056 RAK  76 FOLIO:       120 DATUM:        10-04-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dirck  Volmachtgever Zoon Peter Albertsz †  
  Klinge, Jacob Gevolmachtigde  
  Wilssem, Johan van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vroegere voogden, Jacob 

Klinge en Johan van Wilssem, om samen en ieder apart al zijn goederen en 
tinsen te beheren en, indien nodig, te verkopen en over te dragen en 
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1057 RAK  76  FOLIO:       120 DATUM:       10-04-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Gheertsz, Borchart Comparant  
  Kerkmeesters Schuldeiser OLV kerk 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kerkmeesters van de 

OLV kerk, Jacob Johansz en zijn gezellen, 100 h.p. die hij overgedragen 
heeft aan dijkgraaf Wolter Wulffsz voor de bedijking van de Zalker marke; 
comparant stelt daarvoor als onderpand alle goederen en erven in Zalk, op 
voorwaarde dat hij de lening mag aflossen met 20 tegen 1 penning en volle 
pacht, acht dagen voor of na 1 mei. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1058 RAK  76 FOLIO:       120  DATUM:         17-04-1486 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, opte Oirt 
   
 comparanten Dubbeltsz, Henric Comparant En echtg. Merrijken 
     
 samenvatting Comparanten  beloven met Pasen te zullen aflossen de jaarlijkse 1 h.p. tins 

gevestigd op hun huis, waarvan zij de vicaris van het St. Aldegonde altaar 
in de St. Nicolaaskerk 3 h.p. verkocht hebben en dat is de eerste tins van 
het jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1059 RAK  76 FOLIO:      120 DATUM:         19-04-1486 

 onderwerp Erfrecht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kruse, Lodewich Comparant En echtg. Grete 
  Oenden, Henrick van Comparant En echtg. Johanna 
  Paell, Johan Comparant En echtg. Grete 
  Wilssem, jfr Glorie van Comparante Begijn oude convent 
     
 samenvatting Comparanten  verklaren dat Peter Lubbertsz met zijn twee kinderen uit zijn 

eerste huwelijk, Peter en Henrick, evenzeer gerechtigd is als comparanten 
in de nalatenschap van Barbara van Wilssem, n.l. de drie vaten boter per 
jaar, een achtste deel wijn en anderhalf schippond kaas gevestigd op twee 
erven in Veenhuizen bij de Kuinredijk. Zij zullen de beschikking over deze 
goederen en renten krijgen na het overlijden van zuster Haese van Wilssem 
die dit levenslang geniet. Comparanten zullen dus allen de lijfrente van 
zuster Haese betalen naar rato van hun aandeel.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1060 RAK  76 FOLIO:       120v   DATUM:        19-04-1486     

 onderwerp Transport van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Steven van Roederloe en Johan Coepsz jr 
   
 comparanten Geertruyt Comparante Wed. Claes Schelen 
  Roederloe, Johan van Momber  
  Hoyer, Mathijs Momber  
  Igermansz, Seyne Koper Echtg. Alyt 
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Seyne Igermansz en Alyt zijn 

echtgenote de jaarlijkse 10 h.p. die zij ontving uit een huis, strekkend tot 
aan het huis van de weduwe van mr Engelbert Wilting, te betalen in de 
week vóór Pasen volgens Schepenbrief, die comparante met toestemming 
van haar mombers, overdraagt aan kopers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1061 RAK  76 FOLIO:       120v DATUM:        24-04-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ryhagen, Gheert Schuldenaar  
  Evert (v) Schuldeiseres Wed. Henrick Woltersz  
  Wilssem, Herman van Schuldeiser Bakker 
  Gheye, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Henrick Woltersz ƒ10 Arnhems 

en ƒ3½ postulaats gulden van 14 stuiver voor de gulden. 
-Aan Herman van Wilssem is hij schuldig ƒ11 Arnhems en ƒ1 ph.g.; dd 24-
04. 
-En aan Herman Gheye ƒ10 Rijnse koopmansgulden te betalen met St. 
Michael en veder nog 2 mud haver; dd 12-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1062 RAK  76 FOLIO:        120v DATUM:         24-04-2486   

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Hayensz, Willem Schuldenaar Groningen 
  Claesz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan Claesz ƒ48 Arnhems en 3 kromstaarten, 
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te betalen hiervan de helft met St. Michael en de andere helft met St. Jan 
1487, afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft; Willem 
stelt al zijn goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1063 RAK  76 FOLIO:       121 DATUM:        16-05-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Tyman Comparant En echtg. Petertje 
  Werners, Lubbe Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn moeder alle goederen, 

gelden en erfenissen van zijn vader Johan Wernersz, waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1064 RAK  76 FOLIO:       121 DATUM:        16-05-1486 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wylsem, Bartolt van Intermediair  
  Veen, Johan van den Intermediair  
  Allertsz, Dode Comparant e. zijde  
  Woltersz, Henrick Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, komen tussenbeide in het 

conflict tussen Dode Allerts en Henrick Woltersz over een bedrag van ƒ300 
Rijnse koopmansgulden over 1484 dat Henrick had moeten ontvangen van 
Dode met de Bamysmarkt in Antwerpen, zoals was afgesproken dd 05-04-
1484; deze beweert het in Antwerpen te hebben betaald zodat de 
bekentenis teniet is gedaan, op voorwaarde dat de Raad van Antwerpen 
een bewijs geeft van de gedane betaling in 1484. Mocht Henrick teveel 
hebben ontvangen, dan zal hij dat teruggeven. 

    
 bijzonderheden Overzicht betaling hieronder 
   

 

Overzicht betaling: 

- Acht  Engelse nobelen van ƒ4½ Rijnse koopmansgulden per stuk 

- Zes Vlaamse nobelen van ƒ4½ Rijnse gulden min 2 stuivers 

- Een zonnennobel en een kwart, de nobel van ƒ5 Rijnse koopmansgulden maakt totaal: ƒ68 

Rijnse gulden en 13 stuivers 

- Negen gouden leeuwen 50 stuiver het stuk, maakt ƒ22½ Rijnse gulden 
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- Twee  Engelse  maken ƒ5 Rijnse gulden en ƒ16 ph.g. 

- Twintig gouden oude kronen van 39 stuiver het stuk, samen ƒ39 Rijnse gulden 

- Veertig philps schilden van 26 stuiver, samen ƒ62 Rijnse gulden en 8 stuiver 

- Achttien  saluten en 6 dukaten van 43 stuiver het stuk, samen ƒ51 Rijnse g. en 12 st. 

- Twintig Hollandse rijder van 44 stuiver het stuk, samen ƒ44 Rijnse gulden 

- Drie Gelderse rijders van 28 stuiver het stuk, samen ƒ4 Rijnse gulden en 4 stuiver 

- Nog negentien en een halve stuiver aan zilvergeld. 

 

 

1065 RAK  76 FOLIO:       121v DATUM:        23-05-1486 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Hoeve, Jacob ter Verkoper  
  Willemsz, Johan Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Johan Willemsz een rijnschip verkocht heeft en 

dat hij dit schip overal zal vrijwaren zodat Johan geen schade heeft. Het 
schip is al betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1066 RAK  76 FOLIO:       121v DATUM:        23-05-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Ever 
   
 comparanten Vysken, Claes Schuldenaar  
  Jansz, Bartolt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij de ever die hij van Bartolt Jansz gekocht heeft 

aan de kade zal laten liggen gedurende veertien dagen, zodat Bartolt een 
onderpand heeft en mocht comparant niet binnen veertien dagen de ƒ14½ 
Rijnse koopmansgulden betalen, dan mag Bartolt het schip terugnemen en 
verkopen. Claes zal proberen een borg te vinden die voor hem instaat. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1067 RAK  76 FOLIO:       121v DATUM:        14-05-1486 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klinckenbercg, Gosen Comparant e.zijde  
  Hoppenbrouwer, Henrick Idem  
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  Gysensz, Thonys Comparant a. zijde  
  Thewess, Gerryt idem  
     
 samenvatting Comparanten ter ene zijde namens Jacob de Wachter en diens zoon Johan 

Jacobsz en comparanten ter andere zijde namens Geert Gosensz van 
Naarden, stiefvader van wijlen Gysbert Goertsz  en gevolmachtigde van 
Johan de Autste Wittighe en Dyrck Jacobsz uit Uden, verklaren een 
schikking te hebben getroffen tussen de partijen inzake de doodslag op 
Ghysbert Goertsz door Johan Jacobsz gedaan in Kampen, waarin de 
familie van Ghysbert de dader vergeeft en belooft geen wraak te nemen. 
Jacob en Johan geven een som geld die deels gebruikt zal worden in de 
parochiekerk van Uden en Veghel en Geert Gosensz geeft hen een 
oorkonde, waarin de notaris vermeldt dat Jan die Autste Wittighe, zoon van 
wijlen Goert Ruysen, de dader van doodslag op Ghysbrecht die Wittigezn, 
broer van Goertsz Ruysen, vergeeft. 
Aanwezig: Willem Goertsz en Dyrck Joris, schepen van Veghel, Jan van 
der Straten, Ghysbrecht van Erp, Goesen Knoey en Wouter Doncker. 
Verder een verslag van de notaris waarin staat dat Dyrck Jacobsz uit Uden 
de dader van de doodslag op Ghysbrecht die Wittige, de zoon van 
Geertruyt Jacobsdr, zijn zuster, vergeeft  en een geldbedrag voor de kerk 
in Uden wil hebben.   
Aanwezig: Henrick Walravensz en Claes die Cuyper, schepen van Uden, 
Claes die Custer, Jan die Custer, Aet die Custer e.a. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1068 RAK  76 FOLIO:       122 DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kalkoven - Kampen, Bovenpoorte 
  Kampen, Hofstede, tussen de Zwanenpoort en de Venepoort 
   
 comparanten Kamerling, Jacob Schuldenaar  
  Henrixsz, Borchart Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Borchart Henrixsz 27½ h.p. waarvan een derde 

deel betaald moet worden met St. Maarten, een deel met Midwinter en het 
laatste deel met Beloken Pasen; comparant stelt daarvoor als onderpand 
het vierde deel van de kalkoven, nu toebehorend aan Lambert Calcker en 
het vierde deel van de onbewoonde hofstede naast de rademaker en het 
huis van Stijne vd Vene, m.u.v. de tins. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1069 RAK  76 FOLIO:       122 DATUM:        26-05-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coepsz, Jacob Schuldenaar  
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  Gheye, Herman Schuldeiser  
  Selle, mr Dyrck Schuldenaar  
  Lentinck, Bertolt Schuldeiser  
  Jarcksz, Jorien Schuldenaar Staveren 
  Baers, IJssebrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Gheye ƒ14 Rijnse koopmansgulden en 

2 stuiver te betalen met St. Michael; akte is doorgehaald. 
-mr Dyrck Selle is schuldig aan Bertolt Lentinck 5 oord van een Rijnse 
koopmansgulden; folio 122v, dd 31-05. 
-Jorien Jarcksz is schuldig aan IJssebrant Baers ƒ19 Rijnse 
koopmansgulden en 4 stuiver; folio 122v, dd 31-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1070 RAK  76 FOLIO:       122v DATUM:        01-06-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gysensz, Johan Schuldenaar  
  Werve, Roloff van de Schuldeiser  
  Folckersz, Albert Schuldenaar  
  Wibbe (v) Schuldeiseres Echtg. Lubbert Melysz 
  Wever, Godert Jansz de Schuldenaar  
  Secretaris, mr Anthonis de Schuldeiser Namens broeder Claes 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Roloff van de Werve ƒ13 Rijnse 

koopmansgulden en 1 oord te betalen met St. Jacob. 
-Albert Folckersz is schuldig aan de vrouw van Lubbert Melysz ƒ47½ 
Rijnse koopmansgulden wegens geleend geld. 
-Godert Jansz de Wever is schuldig aan mr Anthonis de secretaris, namens 
broeder Claes afkomstig van Elseke IJsbrants, ƒ10 Arnhems en 5 
kromstaarten te betalen met Santgangendag.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1071 RAK  76 FOLIO:       122v DATUM:        09-06-1486 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed -Huis en erf 
   Kampen, Oudestraat, tussen Trude Kremer en Berent Buddingh 
  -Hof 
    Kampen, Broederweg, buiten de Broederpoort 
   
 comparanten Betthe Wed. mr Johan Boet Moeder 
  Holtsende, Egbert van  Voogd  
  Ingen, Geert van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar zoon Thonijs Boet als vaders erfdeel te 
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hebben gereserveerd het vierde deel van haar woonhuis; verder een rente 
van 5 h.p. per jaar uit land in Mastenbroek volgens handschrift; een bedrag 
van ƒ25 Rijnse g.g. als aandeel in de roerende goederen en 
gereedschappen, een vierde deel van een hof; aan contant geld ƒ25 Rijnse 
g.g. en een half pond zilver. De voogden stemmen hiermee in. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1072 RAK  76 FOLIO:       122v DATUM:        10-06-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Herbert Schuldenaar Priester 
  Petersz, Johan Schuldeiser Zwolle 
  Aerentsz, Jacob Schuldenaar Zwartendijk 
  Hermansz, Andries Schuldeiser  
  Jacobsz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Gosensz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Petersz 3½ h.p. te betalen met Pasen, 

nog 6 h.p. te betalen met Pasen in twee volgende jaren, ieder jaar 3 pond, 
afkomstig van de overwaarde van een hof die hij van Johan gekocht heeft.  
-Jacob Aerentsz is schuldig aan Andries Hermansz ƒ7 Arnhems afkomstig 
van spek dat hij van hem gekocht heeft; 15-07. 
-Johan Jacobsz is schuldig aan Claes Gosensz ƒ13½ Rijnse gulden 
waarvan hij met Pasen een vierde deel zal betalen en verder drie maal met 
Pasen in de komende jaren een vierde deel, totdat alles betaald is; folio 
123, dd 20-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1073 RAK  76 FOLIO:       123 DATUM:        15-06-1486 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Landerijen Venematen, Wilsum 
   
 comparanten Jacobsz, Lambert Comparant En echtg. Mille 

1
) 

  Gerrijtsz, Lubbert Comparant En echtg. Lamme 
1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren de nalatenschap van Jacob Johansz, hun 

(schoon)vader en Geertruyt hun (schoon)moeder, gescheiden te hebben 
op de volgende manier: Mille en haar man behouden de goederen en 
landerijen gelegen binnen de IJsseldijk in de Venematen met alles wat erbij 
hoort; verder nog een morgen land in Wilsum en het huis Bovenpoorte 
waarin Jacob altijd woonde. Lamme en haar man behouden de 4½ morgen 
land op de Wilsummer oever, buiten de IJsseldijk met alle toebehoren. 
Lambert en Mille zullen de anderen nog ƒ10 Rijnse koopmansgulden 
geven, waarmee de verdeling rond is. 
Aanwezig: Garbrant Brugman en Gese op die Rijt, hun grootmoeder.  
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 bijzonderheden 

1
) dochter van wijlen Jacob Jansz  

   

 

 

1074 RAK  76 FOLIO:       123 DATUM:        01-07-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnersz, Femme Comparante Echtg. Willem Gheertsz 
  Hameren, Lewe van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Lewe van Hameren ƒ33 

Rijnse koopmansgulden als betaling van de schepenbrief die zij met haar 
man en zoon jaarlijks ontvangt uit zijn huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1075 RAK  76 FOLIO:       123 DATUM:        14-07-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Hof - Kampen, Broederweg 
  Huis - Kampen, Geerstraat vd Aa 
   
 comparanten Johansz, Berent Comparant Groningen 
  Johanna Echtgenote Geert Janszdr 
  Ygermans, Seyne Oom en voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de oom van Johanna, 

Seyne Ygermans, een bedrag van ƒ308 courante Rijnse gulden, waarvoor 
zij hem bedanken. Het geld is afkomstig van de 200 h.p. die Geert Johansz 
zijn dochter Johanna had gegeven als erfdeel van haar moeder, Peter( v) 
Cloeversz. Verder melden comparanten dat zij Seyne hebben teruggegeven 
de schepen tinsbrief van 2 h.p. per jaar gevestigd op de hof van Jacob de 
Wachter, aan de Broederweg, die doorgehaald is. 
Comparant verklaart eveneens dat hij toestaat dat Seyne Ygermans, zijn  
vrouws oom, namens hem verkocht heeft een tinsbrief van 2½ h.p. per jaar 
gevestigd op het huis van Ricolt Potgieter, waarvan hij het geld, 40 h.p., 
heeft ontvangen; hij bedankt voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1076 RAK  76 FOLIO:       123v DATUM:        14-07-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Blanckert, Ghijse Schuldenaar  
  Geertsz, Herman Schuldeiser  
  Geertsz, Berent Schuldenaar  
  Klinckenberch, Goesen Schuldeiser  
  Wyltinck, Tyman Schuldenaar  
  Vene, Henrick van den Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Geertsz ƒ22½ Rijnse 

koopmansgulden.  
-Berent Geertsz is schuldig aan Goesen Klinckenberch ƒ1 Arnhems; dd 20-
07. 
-Tyman Wyltinck is schuldig aan Henrick van den Vene ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden van ossen die hij gekocht heeft in 1469; dd 25-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1077 RAK  76 FOLIO:       123v DATUM:        22-07-1486 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Turfland Oosterwolde 
   
 comparanten Coepsz, Johan  Comparant e. zijde Namens Pasman en 

1
) 

  Petersz, Alffer Idem idem 
  Jacobsz, Johan Comparant a. zijde Namens Jacob Claesz 
  Tye, Johan van  Idem idem 
     
 samenvatting Comparanten treden op als intermediairs in het conflict tussen Pasman / 

Johan ten Holte en Jacob Claesz inzake een turfland in Oosterwolde waar 
beide partijen ruzie over hebben; de intermediairs besluiten alles definitief 
te scheiden, zodat Jacob Claesz en Berent Buddingk het turfland kunnen 
gebruiken volgens de bezegelde brief die daarvan bestaat en geen 
aanspraken meer hebben.  
Als Jacob Claesz op zijn kosten naar Zwolle moet reizen om de 
erfgenamen van Jacob van Nyers aan te spreken, zullen Pasman en Johan 
van de erfgenamen de ƒ18 Rijnse gulden van 26 witte stuivers de gulden, 
vorderen die Jacob in 1483 betaald heeft aan Jacob van Nyers en diens 
echtgenote Heyle als betaling voor het land in kwestie, op voorwaarde dat 
de erfgenamen van Jacob van Nyers Jacob Claesz zijn reiskosten zullen 
vergoeden, zodat Jacob Claesz geen schade lijdt door Pasman en Johan. 
Beide partijen zullen de kosten delen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Johan ten Holte 

   

 

 

1078 RAK  76 FOLIO:       123v DATUM:        22-07-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goer, Beernt van Comparant Kerkmeester Dalfsen 
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  Tye, Alert opten Comparant Idem 
  Eyberghe, Johan van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren qq. met deze open brief dat Johan van Eyberghe 

hen de schuld betaald heeft die in het stadsboek van Kampen genoteerd 
stond en bedanken hem voor de betaling. De notitie wordt doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1079 RAK  76 FOLIO:       123v DATUM:        25-07-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johansz, Goyken Schuldenaar Asschet 
  Kuenretorff, Herman Schuldeiser  
  Krighelant, Herman St. Schuldeiser  
  Ryhagen, Gheert Schuldenaar  
  Coepsz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Kuenretorff en Herman Stevensz 

Krighelant 19 h.p., waarvan de helft betaald moet worden met St. Michael 
en de andere helft met Pasen daarna; dit geld is half voor Herman 
Kuenretorff en half voor Jacob Rode. 
-Gheert Ryhagen is schuldig aan Jacob Coepsz ƒ19½ Rijnse 
koopmansgulden; folio 124, dd 10-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1080 RAK  76 FOLIO:       124 DATUM:        07-08-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ryhagen, Geert Schuldenaar  
  Hake, Ghijse Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ghijse Hake vier koeien, n.l. 

een roodgebiesde, een zwartgebiesde, een roodblaar met een wit schild op 
de buik en een pikzwarte voor een bedrag van ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden, dus elke koe voor ƒ5 Rijnse gulden. Daarna meldt Ghijse 
dat hij deze koeien weer uitleent aan Geert, op voorwaarde dat hij de 
koeien te alle tijde weer terug kan nemen zonder problemen. 
Verder meldt comparant dat hij nog schuldig is aan Ghijse ƒ11½ Rijnse 
gulden afkomstig van de haver die Ghijse voor hem op het stadsland heeft 
staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1081 RAK  76 FOLIO:       124 DATUM:        07-08-1486 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rehikem, Zr Alyt van Comparante St. Augustinus klooster 
  Albertsz, Alyt Comparante idem 
  Deghensz, Goedert Comparant  
  Degens, Eefse Comparante  
     
 samenvatting -Comparanten, namens het nonnenklooster van St. Augustinus, verklaren 

dat zij ƒ20 Rijnse gulden ontvangen hebben van Kerstken Johansz en 
Wichman Aerentsz, vanwege Belen Degens, waarvoor zij hen bedanken. 
-Goedert Deghens heeft ƒ35 Rijnse g.g. ontvangen van Kerstken Johansz 
en Wichman Aerentsz, vanwege zijn zuster Belen en bedankt voor de 
betaling. 
-Eefse Degens heeft ontvangen ƒ25 Rijnse g.g. van Kerstken Johansz en 
Wichman Aerentsz vanwege haar tante Belen en bedankt voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1082 RAK  76 FOLIO:       124 DATUM:        09-08-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Alpher Comparant Kerkmeester H. Geest G. 
  Johansz, Henrick Schuldenaar Linnenwever 
     
 samenvatting Comparant verklaart qq. ontvangen te hebben van Henrick Johansz de ƒ10 

die hij het Gasthuis schuldig was en die in het stads boek genoteerd 
waren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1083 RAK  76 FOLIO:       124 DATUM:        10-08-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Goyken, Swarten Schuldenaar  
  Jacobsz, Jacob Schuldeiser  
  Claesz, Tyman Schuldenaar Brunnepe 
  Ghijsbertsz, Jacob Schuldeiser  
  Henrixsz, Peter Schuldenaar Schroer 
  Kuper, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Jacobsz ƒ5½ Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een everschip te betalen met St. Maarten; blijft hij in 
gebreke, dan zal schuldeiser het schip weer terugnemen. 
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-Tyman Claesz is schuldig aan Jacob Ghijsbertsz ƒ2½ Arnhems; dd 10-08. 
-Peter Henrixsz heeft een cedule van zeker goed overgedragen aan Claes  
Kuper, zoals overeen gekomen; deze cedule is gebonden in het register 
van ontwerpen; dd 10-08. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

1084 RAK  76 FOLIO:       124 DATUM:        16-08-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Johan Schuldenaar Schipper 
  Johansz, Wolter Schuldeiser  
  Selle, mr Dirck Schuldenaar  
  Voirne, Marten Schuldeiser  
  Berentsz, Lubbert Schuldenaar  
  Uterwijck, Herman van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wolter Johansz ƒ18 Rijnse koopmansgulden te 

betalen met Pasen. 
-mr Dirck Selle is schuldig aan Marten Voirne ƒ28 Rijnse koopmansgulden 
te betalen in drie termijnen: met Midwinter, met Pasen en met Pinksteren; 
akte is doorgehaald; folio 124v, dd 17-08. 
-Lubbert Berentsz is schuldig aan Herman van Uterwijck 23 witte stuiver 
min 1 oord; folio 124v, dd 17-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1085 RAK  76 FOLIO:       124v DATUM:        17-08-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krudener, Lambert Schuldenaar  
  Roderloe, Steven van  Schuldeiser  
  Ruwhorst, Wolbert Schuldenaar  
  Albertsz, Doede Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steven van Roderloe ƒ53 Rijnse 

koopmansgulden te betalen op OLV geboorte, als hij weer terug is van de 
markt in Megen. 
-Wolbert Ruwhorst is schuldig aan Doede Albertsz ƒ66 Rijnse 
koopmansgulden afkomstig van een rijnschip gekocht van Herman 
Johansz, waarvan de helft betaald moet worden met St. Maarten en de 
andere helft met Pinksteren 1487; dd 17-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1086 RAK  76 FOLIO:       124v DATUM:        23-08-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf geheten: Dat naecte Kyndken  
  Kampen, Oudestraat, tussen de erven Rotger Schere en Heyman Maesz 
   
 comparanten Johansz, Kerstken Executeur  
  Arentsz, Wychman Executeur  
  Hoyer, Albert Zoon v. Berent Hoyer -  wdn. 
     
 samenvatting Comparanten, executeurs van het testament van Bele, gewezen echtgenote 

van Berent Hoyer, verklaren dat Albert Hoyer van hen gekocht heeft de 
jaarlijkse rente van 5 h.p. die zijn ouders hadden uit een huis in de 
Oudestraat en nog een jaarlijkse rente van 10 h.p. die Bele ontving uit het 
huis van Johan Rynckhouwer in de Oudestraat. De executeurs bedanken 
voor de betaling met belofte van vrijwaring. Albert heeft ook geen 
aanspraken meer op de executeurs. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1087 RAK  76 FOLIO:       124v DATUM:        23-08-1486 

 onderwerp Betaling erfdeel 
   
 onroerend goed Erf in Kamperveen 
   
 comparanten Knigge, Kathrine Comparante  
  Coepsz, Johan Momber  
  Johansz, Herman die grote Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij Johan Bigge uit Elburg en Hillegund, haar 

dochter, bij de huwelijkse voorwaarden als haar vaders erfdeel heeft 
beloofd ƒ550 Rijnse koopmansgulden, waarvoor Gosen Dircksz en Johan 
Floysz namens haar borg stonden t.b.v. Johan Bigge als garantie voor de 
afgesproken betalingstermijnen; zij zal de borgen schadeloos stellen 
waarvoor zij als onderpand geeft de goederen en kleinodiën die zij, 
comparante, van haar moeder geërfd heeft en die in beheer zijn bij Johan 
Floysz. Verder de helft van een jaarlijkse rente van 1 vat boter uit de 
Kuinredijk, waarvan Gosen de andere helft heeft; een jaarlijkse rente van 9 
h.p. uit Mastenbroek volgens document ook in bezit van Jhan Floysz; 
verder het derde deel van een erf in Kamperveen, waarvan de andere delen 
toebehoren aan Herman de Grote en zijn schoonmoeder. De borgen mogen 
deze zaken verkopen als comparante in gebreke is met de betalingen. 
Mochten er dan bij verkoop van de goederen gelden overblijven, dan 
komen die aan comparante toe. Haar dochter Hillegund heeft dan geen 
aanspraken meer op haar vaders erfenis. 
Verder meldt comparante dat zij heeft afgesproken met de borgen dat zij de 
rente van 10 h.p. uit het huis van haar broer Claesz in de Broederstraat, die 
verkocht zijn aan Mette van Voerst, binnen het jaar terug zal kopen, 
waarvoor de helft van haar huis op de Vloeddijk, bewoond door Jacob ter 
Steghe, onderpand is; in geval van betalingsproblemen, mogen de borgen 
de helft van dit huis verkopen en de rente aflossen. 

   



425 

 

 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1088 RAK  76 FOLIO:       125v DATUM:        28-08-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesselsz, Wynken Schuldenaar  
  Nykerken, Bertram v.  Schuldeiser  
  Henrixsz, Orber Schuldenaar Ticheler 
  Endoven, Ruederick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bertram van Nykerken ƒ60 Rijnse 

koopmansgulden volgens bekentenis die zij aan hem gegeven heeft en nog 
ƒ10½ ph.g., te betalen vóór St. Michael. 
-Orber Henrixsz is schuldig aan Ruederick van Endoven ƒ10 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met a.s. Petrus Banden; hiermee zijn alle 
schulden en rekenschappen tussen Orber en Floysen, de vrouw van 
Ruederick, betaald, m.u.v. de zaak van Henric van Vilsteren; dit is 
afgesproken in aanwezigheid van Johan van Roederloe, Nanning van 
Duren, Wolter Wulffsz, en Steven van Roederloe; dd 01-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1089 RAK 76 FOLIO:       125v DATUM:         03-09-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krudener, Lambert Schuldenaar  
  Johansz, Albert Schuldeiser Asschet 
  Reynkensz, Henric Schuldeiser Zomerdijk 
  Wenemersz, Johan  Schuldenaar  
  Claesz, Henric Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Johansz ƒ7 Rijnse koopmansgulden en 

6 stuivers.  
-Aan Henric Reynkensz is hij schuldig ƒ4 Rijnse koopmansgulden min 1 
oord; dd 03-09. 
-Johan Wenemersz is schuldig aan Henric Claesz ƒ4 Rijnse 
koopmansgulden te betalen binnen veertien dagen; folio 126v, dd 19-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1090 RAK  76  FOLIO:       125v DATUM:       09-09-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huizen in de Oudestraat 
   
 comparanten Wenemersz, Marten Volmachtgever  
  Wenemersz, Wolter  Gevolmachtigde Priester  -  broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Wolter Wenemersz om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, al zijn uitstaande schulden, 
renten en tinsen te vorderen en te innen en verder het derde deel van de 
overwaarde van zijn huizen in de Oudestraat te verkopen en over te dragen 
en daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1091 RAK  76 FOLIO:        125v DATUM:        09-09-1486  

 onderwerp Verpanding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ryhagen, Gheert Comparant  
  Tymansz, Gijsbert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Tymansz de paarden, 

koeien, huisraad en roerende goederen die hij nu heeft en die comparant 
mag gebruiken totdat koper ze nodig heeft; het betreft een witte koe, een 
bloedrode koe, 2 zwarte vaarsen, een roodbonte vaars en een zwartblaar 
vaars, waarvan het vierde deel van Steven Anthonis is, nog een zwarte 
vaars, een zeug met 8 biggen, 1 Leyersche hengst en 1 wit-geelachtige  
merrie; verder 2 wagens met toebehoren, 1 nieuwe ploeg met toebehoren, 
2 eggen met ijzeren tanden, 1 schuit met een zeil, een bed van 3½ el breed 
met toebehoren, 1 nieuwe bedstee, nog 2 bedden met toebehoren; verder 4 
tinnen kannen, 1 tinnen taekekan, 4 brede tinnen schotels, 8 tinnen 
groenteschotels, 1 brouwketel van 10 à 12 emmers, 3 koperen potten, 1 
grote kast, 1 kastje en een rode kist, 1 opklaptafel, 4 nieuwe stoelkussens 
met groen loof, 4 nieuw beklede stoelen en 1 nieuwe “knuppelboge“. 
Gijsbert zal comparant hiervoor betalen ƒ60 Rijnse koopmansgulden in 
mindering op zijn schuld. Gheert belooft de goederen niet te vervreemden, 
omdat alles door Gijsbert verwonnen is en stelt daarvoor als onderpand 
zijn  haver en zaaigoederen die hij de komende drie jaar zal verbouwen in 
het Hoilkens of elders. Tevens meldt Gheert dat hij Gijsbert Tymansz 24 
wymmen haver verkocht heeft van zijn oogst van dit jaar op het 
stadshopen voor ƒ18 Rijnse koopmansgulden in mindering op zijn schuld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1092 RAK  76 FOLIO:      126 DATUM:         09-09-1486 

 onderwerp Vestiging van een rente 
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 onroerend goed -Huis en land de Rullinger maete 
   Genemuiden, strekkend van  Brunnepe tot in de Veneriete 
  -Mate geheten de Maenhorstbelt, de Spijck en de Stacket mate  
   Zwolle, buiten de poorten 
   
 comparanten Rijnvisch, Egbert Schuldenaar En echtg. Merriken v. Serte 
  Alertsz, Dode Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dode Alertsz een jaarlijkse 

rente van ƒ2½ Rijnse g.g. te betalen op Petri ad Cathedram waarvoor zij als 
onderpand stellen twee bezegelde brieven, één brief van vier kwarten boter 
per jaar uit huis en land in Genemuiden, 5 morgen groot en één 
schepenbrief van ƒ5 Rijnse g.g. rente per jaar uit de helft van een mate in 
Zwolle, buiten de poorten en enkele maten daarnaast. Het is de bedoeling 
dat comparanten op de pachtdag weer aflossen met ƒ20 g.g. tegen ƒ1 g.g. 
en volledige pacht maar niet binnen de eerste twee jaar; als zij alles 
afgelost hebben zal Dode de brieven weer teruggeven. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1093 RAK  76 FOLIO:        126v  DATUM:         16-09-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Een mate land 
  Sloterdijk, in de Bartholomeus were 
   
 comparanten Koppensz, Johan Comparant  
  Otter, Claes Petersz Koper Haarlem 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Claesz Petersz Otter een 

halve mate land met alle toebehoren voor een bedrag dat hij reeds 
ontvangen heeft, zodat comparant de mate aan hem overdraagt en geen 
enkele aanspraak meer kan maken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1094 RAK  76 FOLIO:       126v DATUM:        18-09-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een hof 
  Kampen, Waterstraat, tussen zr Lamme Musersz en het St. Katherine erf 
   
 comparanten Quanter, Lubbert Schuldenaar En echtgenote Fije 
  Tripmaker, Geert Schuldeiser  
  Baers, IJsbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Tripmaker en IJsbrant Baers samen ƒ15 

Rijnse koopmansgulden te betalen met St. Michael 1487, waarvoor hij als 
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onderpand stelt een hof in de Hagen, strekkend van de straat tot aan de 
IJssel; als hij in gebreke blijft met betalen, mogen schuldeisers dat 
verhalen op het onderpand. Schuldenaar heeft het recht de schuld af te 
lossen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1095 RAK  76 FOLIO:        126v   DATUM:        19-09-1486   

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nocke, Albert Borg  
  Touslaeger, Geerloich Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij borg staat om voor Geerloich Touslaeger ƒ2 

enkele Rijnse g.g. te betalen aan Herman Mol tussen nu en Midwinter. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1096 RAK  76 FOLIO:       126v DATUM:        19-09-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Appelen, Gerryt Herm. v. Schuldenaar  
  Lubbertsz, Johan Schuldeiser  
  Petersz, Toenijsz Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Lubbertsz ƒ47 Rijnse koopmansgulden 

afkomstig van een everschip dat hij van hem gekocht heeft en in twee 
termijnen zal betalen: met Pasen ƒ20 en met St. Maarten de rest. 
NB in de kantlijn: eerste termijn betaald. 
-Johan Lubbertsz is schuldig aan Toenijsz Petersz ƒ20 Rijnse 
koopmansgulden te betalen met Pasen en Gerryt Hermansz van Appelen 
meldt dat hij zijn termijn aan Toenijsz Petersz zal betalen namens Johan 
Lubbertsz; dd 19-09. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1097 RAK  76 FOLIO:       127 DATUM:        24-09-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Henricksz, Berent Gevolmachtigde  
  Sier, Herman Volmachtgever Priester 
  Brandenborch, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant, als gevolmachtigde van Herman Sier, verstrekt op zijn beurt 

een volmacht aan Johan Brandenborch om, in der minne of gerechtelijk,  
alle goederen te vorderen, te beheren en te verantwoorden die zijn 
opdrachtgever toebehoren en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1098 RAK  76 FOLIO:       127 DATUM:        27-09-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Bremer schuit 
   
 comparanten Hilbrantsz, Johan Comparant Hoorn 
  Hoyer, Albert Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albert Hoyer een Bremer 

schuit die hij aan de stadswal heeft liggen met alle toebehoren, zoals die 
van zee komt; Albert zal hem betalen 9 pond groot Vlaams en Johan zal 
hem vrijwaren.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1099 RAK  76 FOLIO:       127 DATUM:        02-10-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Dyrck Schuldenaar Vleeshouwer 
  Jacobsz, Claes Schuldeiser  
  Albertsz, Dyrck Schuldenaar Asschet 
  Kuenretorff, Herman Schuldeiser  
  Ghysbertsz, Geert Schuldenaar  
  Cornelysz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Jacobsz ƒ12 Rijnse koopmansgulden, te 

betalen in drie termijnen: met Midvasten, met St. Jan en met St. Michael 
daarna. 
-Dyrck Albertsz is schuldig aan Herman Kuenretorff 15 h.p. van 13 witte 
stuiver voor het pond; dd 02-10. 
-Geert Ghysbertsz is schuldig aan Johan Cornelysz ƒ14 enkele Rijnse 
gulden te betalen met St. Maarten ƒ2 Rijnse gulden, met de Deventer markt 
met Midvasten en met St. Jan, steeds ƒ2 Rijnse gulden, totdat alles betaald 
is; dd 04-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1100 RAK  76 FOLIO:       127 DATUM:        07-10-1486 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffsz, Wolter Schuldenaar  
  Kruse, Herman Schuldenaar  
  Lijssebeth Schuldeiseres Wed. Henric Willemsz 
  Vrendenberch, Dyrck Schuldenaar Bakker 
  Voirne, Maarten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparanten zijn schuldig aan de weduwe van Henric Willemsz ƒ500 

enkele Rijnse g.g., Davidsgulden niet met de harp, te betalen met St. 
Maarten, met een marge van acht dagen.  
-Dyrck Vrendenberch is schuldig aan Maarten Voirne ƒ6 Rijnse 
koopmansgulden; folio 127v, dd 14-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1101 RAK  76 FOLIO:       127 DATUM:        07-10-1486 

 onderwerp Verkoop haver 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rogge, Tyman Verkoper  
  Henrixsz, Thoenijsz Koper Barbier 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Thoenijsz Henrixsz 50 mud 

haver, het mud van 9 witte stuiver; hij zal Thoenijsz over het totale bedrag 
eenmalig 10 stuiver geven. 
NB in de kantlijn: hierop betaald ƒ9 Rijnse koopmansgulden en 1 oord. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1102 RAK  76 FOLIO:       127v DATUM:        14-10-1486 

 onderwerp Toestemming 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avesken Kostkoopster Wed. mr Coenraetsz 
     
 samenvatting De Raad geeft toestemming aan de weduwe van mr Coenraetsz in het St. 

Geertruyden Gasthuis, om enige tijd afwezig te zijn en naar het St. 
Katherijne Gasthuis te gaan op verzoek van de kerkmeesters aldaar; zij 
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willen wel graag weten of ze weer terugkomt en haar plaats wil behouden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1103 RAK  76 FOLIO:       127v DATUM:        16-10-1486 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Johansz, Henric Volmachtgever Alias Henric Boemke 
  Borre, Herman Gevolmachtigde En zijn kinderen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Borre en zijn kinderen om 

namens hem, in der minne of gerechtelijk, al zijn roerende/onroerende 
goederen te vorderen in de stadsvrijheid van Kampen of daarbuiten en 
daarbij al het nodige te doen en te verantwoorden, zoals hij zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1104 RAK  76 FOLIO:       127v DATUM:        17-10-1486 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de nieuwe Muur, tussen Symon Hanegreve en Johan Geertsz 
   
 comparanten Grueter, Coert  - jr Comparant  
  Grueter, Coert - sr Borg Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn broer Coert Grueter de Oude belooft heeft 

borg voor hem te staan voor de boete die de stad hem heeft opgelegd, n.l. 
70 h.p.; hij stelt daartoe als onderpand de overwaarde van zijn huis, 
strekkend van de Muur tot aan Bertolt van Wilsem, tevens onderpand voor 
de stad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1105 RAK  76 FOLIO:       127v DATUM:        18-10-1486 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schomaker, Geert Comparant Wirdum - Friesland 
  Stege, Henrick ter Zwager Barbier 
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 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Henrick ter Stege de ƒ10 
Arnhems die deze zijn zuster, de vrouw van comparant, beloofd had; 
comparant toont een bezegelde brief van de stad Groningen aan de Raad 
van Kampen om te laten zien dat hij geen aanspraken meer op Henrick 
heeft en stelt daarvoor als borg Dyrck Jansz, matroos.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1106 RAK  76 FOLIO:       127v DATUM:        20-10-1486 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Zesde slag hooiland 
   
 comparanten Vierholte, Andries Comparant  
  Lambertsz, Tyman Comparant  
  St. Michiels Convent Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij hebben overgedragen aan het St. Michiels 

convent op den Oort de helft van het zesde slag hooiland, waarvan zij alle 
jaren de pacht hadden, gedurende vijf jaar, mits het klooster over het 
laatste jaar niet meer geeft dan daarvoor. 

   
 bijzonderheden Geen 
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