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1067 RAK  80 - ll FOLIO:        240 DATUM:         19-08-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wayer, Gheert Schuldenaar  
  Wesselsz, Dirrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirrick Wesselsz ƒ7 g.g. en 1 

oord, te betalen met St. Michael a.s. en nog 13 rijder, waarvoor schuldeiser 
voor hem borg staat, te betalen met St. Maarten. Schuldenaar stelt 
daarvoor als onderpand een merrie met veulen.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1068 RAK  80 - ll FOLIO:        240 DATUM:         22-08-1545 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten IJsselmuiden, Ernst van  Comparant  
  Lose, Gheert Comparant  
  Bussche, Egbert ten Comparant  
  Glauwe, mr Geert Comparant  
  Wieringen, Peter van Huurder  
  Claesz, Jacob Huurder  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad aangezocht, verklaren dat Peter van Wieringen 

en Jacob Claesz hadden afgesproken de dijk op de Warder te maken en 
nog voor 10 jaar extra te huren, zoals genoteerd in het register van de 
stadslanderijen; zij verhuren deze weer aan de meiers Sybrant Thaemsz, 
zijn broer Dirck en Berent Dyrxsz, die hieraan moeten meewerken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1069 RAK  80 - ll FOLIO:       240 DATUM:        28-08-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de nieuwe belt 
   
 comparanten Wayer, Geert Schuldenaar  
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Geertsz een bedrag van 

ƒ20 g.g. omdat deze voor hem borg heeft gestaan aan de stad en nog ƒ22 
g.g. jaarlijks gedurende zes jaar omdat Johan borg voor hem gestaan heeft 
ten behoeve van de landheer Tyman van der Vene, voor de landhuur van 
het Elskensbroeck, waarvoor hij schuldeiser schadeloos moet stellen en 
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waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis met alle toebehoren, zo 
lang de borgtocht niet gevrijwaard is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1070 RAK  80 - ll FOLIO:        240v DATUM:         30-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Gheert Schuldenaar Voerman  
  Peters, Johan Idem Idem 
  Loese, Dirrick Idem Idem 
  Cathrijnen convent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan het Cathrijnen convent op de 

Sonnenberg ƒ15 rijder, n.l. elk van hen ƒ5 rijder, te betalen de helft met St. 
Maarten en de andere helft met Midvasten 1546, afkomstig van 
koopmanschap van paarden en brandgerij.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1071 RAK  80 - ll FOLIO:       240v DATUM:         31-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Rotgersz, Gerrijt Schuldenaar Bgm. Zutphen 
  Buck, Frans in de Schuldeiser Bgm. Kampen 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Frans in de Buck en Gese zijn echtgenote een 

bedrag van ƒ150 ph.g. Hollandse valuta, waarvan contant betaald ƒ43 ph.g., 
afkomstig van een everschip dat hij van hem gekocht heeft en waarvoor hij 
gevrijwaard wordt in alle havens. Comparant belooft te betalen in drie 
termijnen met Michaeli 1546 ƒ40 ph.g., een jaar later weer en tenslotte met 
Midzomer daarna de rest, waarvoor comparant als onderpand stelt het 
schip met toebehoren en al zijn overige goederen.  
NB. in de kantlijn: op 08-10-1550 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1072 RAK  80 - ll FOLIO:        241 DATUM:        07-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Brouwer, Gheert Schuldenaar  
  Symonsz, Claes Schuldeiser  
  Henrijxsz, Goycken Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldeiser Kremer 
  Gijse, Geert Schuldenaar  
  Bull, Jochum Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Symonsz ƒ2 g.g. en 12 stuivers 

Brabants. 
-Goycken Henrijxsz is schuldig aan Peter Vriese ƒ3 g.g. en 1 oord; folio 
241v, dd 23-10. 
-Geert Gijse is schuldig aan Jochum Bull ƒ4 g.g. en 1 oord; folio 241v, dd 
06-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1073 RAK  80 - ll FOLIO:        241 DATUM:        09-10-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Indyck, mr Godschalck ten Comparant  
  Goycken, mr Goudsmid  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van mr Goycken vanwege Joost 

van Bourmania 7¼ loot zilver, die comparant via het schoutengerecht van 
Kampen verwonnen heeft voor een harnas die hij aan Joost van Bourmania 
geleend had voor de strijd bij Lochem en mr Goycken meldt tevens van 
comparant ontvangen te hebben een halve Joachimsdaalder arbeidsloon 
die hij aan Joost verdiend heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1074 RAK  80 - ll FOLIO:       241 DATUM:        19-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Claesz, Gijsbert Schuldenaar  
  Evertsz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Evertsz een bedrag van 

ƒ180 koopmansgulden, 20 stuivers Brabants voor de gulden, afkomstig 
van een koggeschip dat hij van hem gekocht heeft en belooft in drie 
termijnen te betalen, n.l. met Jacobi 1546, ’47 en ’48, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn overige goederen om 
eventuele schade te verhalen.     

   
 bijzonderheden Geen 
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1075 RAK  80 - ll FOLIO:       241v DATUM:         13-11-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Geert Schuldenaar  
  Thoenijsz, Johan Schuldeiser  
  Gijse (v) Schuldenares Echtg. koopman Arent 
  Vriese, Peter Schuldeiser Kremer 
  Wayer, Geert Schuldenaar  
  Aertsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Toenijsz vanwege een lening ƒ4¼ en 1 

oord. 
-De vrouw van koopman Arent is schuldig aan Peter Vriese ƒ5 
koopmansgulden; dd 13-11. 
-Geert Wayer is schuldig aan Jan Aertsz ƒ3 rijdergulden en 1 taecke wijn 
voor het gerechtsgeld; dd 16-11-1544. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1076 RAK  80 - ll FOLIO:       241v DATUM:        08-12-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosens, Goosen Schuldenaar  
  Schoemacker, Berent Schuldeiser  
  Utert, Gijsbert van Schuldenaar  
  Claes, Zwarte Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Berend Schoemacker 18 stuivers Brabants. 

-Gijsbert van Uter is schuldig aan Zwarte Claes 7 stuivers Hollands te 
betalen met Maria Lichtmis a.s.; dd 18-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1077 RAK  80 - ll FOLIO:        241v DATUM:        29-12-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Goosen Comparant Hattem 
  Hoeve, Johan ten Executeur  
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  Heer, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van wijlen 

Alijt Geerts, weduwe van schipper Godschalck, het legaat dat hem beloofd 
was, waarvoor hij hen bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1078 RAK  80 - ll FOLIO:        241v DATUM:        26-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Herman Schuldenaar En echtg. Cunera  
  Vriese, Peter  Schuldeiser En Griete 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Peter Vriese een bedrag van 25 rijder, 

afkomstig van vier rollen stof, te betalen met Pinksteren a.s., waarvoor hij 
als onderpand stelt al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1079 RAK  80 - ll FOLIO:       242 DATUM:         22-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Hermensz, Jacob Schuldenaar  
  Franckensz, Gheert Schuldenaar  
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Claesz een bedrag van 

ƒ300 ph.g. en ƒ16 ph.g. Hollandse valuta afkomstig van een karveelschip 
dat zij beiden van hem gekocht hebben en beloven met Maria Lichtmis 
1537 te betalen met ƒ105 ph.g. en in 1538 weer met ƒ105 ph.g. en het 
restant in 1539, waarvoor zij als onderpand stellen het karveelschip met 
toebehoren en verder al hun goederen om eventuele schade te verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1080 RAK  80 - ll FOLIO:       242 DATUM:        22-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Daemsz, Jacob Schuldenaar  
  Vecht, Johan van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan van der Vecht 5 h.p. te betalen met 

Midvasten a.s., afkomstig van Anne Brants die dit aan de stad schuldig 
was wegens accijns. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1081 RAK  80 - ll FOLIO:        242v DATUM:        24-01-1536 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Antwerpen, Johan van Comparant En echtg, Egbert(je) 
  Dubbeltsz, Claes Getuige  
  Speldemacker, Peter  Getuige  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat sommigen zeggen dat Egbert(je) zijn maitresse en 

niet zijn echtgenote is, maar zij is zijn lieve en trouwe echtgenote waarvan 
de kapelaan op de hoogte is en ook Claes Dubbeltsz en Peter 
Speldemacker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1082 RAK  80 - ll FOLIO:        242v DATUM:        24-01-1536 

 onderwerp Erfrecht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Comparant  
  Bornens, Anthonijs v. Overledene  
     
 samenvatting Comparant verklaart te gaan trouwen met Cathrijne, de weduwe van 

Anthonijs van Bornens en mocht hij overlijden zonder wettige erfgenaam 
na te laten, dan vervallen al zijn goederen aan haar en niet aan zijn familie, 
want alles wat hij heeft is tot stand gekomen zonder hen en door hard te 
werken; hij zal wel een testament maken dat Cathrijne en haar momber 
Ghert Hermens accepteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1083 RAK  80 - ll FOLIO:        242v DATUM:         04-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Messemacker, Jan Schuldenaar Achter de nieuwe Muur 
  Gijsbertsz, Volcker Schuldeiser De echtg. van … 
  Biesen, Janneken mette Schuldenares  
  Tripmacker, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Volckert Gijsbertsz ƒ7 ph.g. 

Hollandse valuta. 
-Janneken mette Biesen is schuldig aan Anna Tripmackers 3¼ ton bier, de 
ton van 17 claeskens; dd 04-02.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1084 RAK  80 - ll FOLIO:       243 DATUM:        07-02-1536 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jutte Comparante Wed. Hermen Gheertsz 

1
) 

  Hermensz, Ghert Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij met haar man tijdens zijn leven verkocht 

hebben samen met Luytken, haar zwager, de erfenis en goederen in het 
kerspel van Ommen die zij van hun vader geërfd hadden voor een bedrag 
dat haar zwager haar betaald heeft en waarvoor zij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Ommen 

   

 

 

1085 RAK  80 - ll FOLIO:       243 DATUM:        27-01-1536 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed Erf 
  Kamperveen 
   
 comparanten Johanna Comparante Echtg. Gheert van Yngen 
  Kroeser, Claes Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart, omdat het geheugen van haar man niet optimaal is,  

dat zij van mr Godschalck ten Indyck en Bette,diens echtgenote,  
ontvangen hebben een bedrag van ƒ100 g.g. waarvoor zij jaarlijks met 
Martini ƒ5 g.g. rente geeft, gevestigd op haar erf in Kamperveen, waar in 
het zuiden de kinderen van Wilsum en Tolsende en in het noorden jfr Morre 
met haar kinderen wonen, strekkend van de Gelderse Gracht tot aan de 
IJssel; mochten mr Godschalck ten Indyck en zijn echtgenote een akte van 
vestenis willen hebben, dan zal comparante dit doen. Zij verklaart tevens 
schuldig te zijn aan mr Bernt Hanegrou uit Zalk 11 h.p. per jaar die zij zal 
blijven betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1086 RAK  80 - ll FOLIO:       243 DATUM:         14-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Jan vd Schuldenaar  
  Gijsbertsz, Volckert Schuldeiser  
  Donharne, Jan Schuldenaar  
  Tripmacker, Anna Schuldeiseres  
  Zuyre, Jan Schuldeiser  
  Vleishouwer, Bartolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Volckert Gijsbertsz vanwege zijn 

moeder ƒ10½ ph.g. en 1 oord. 
-Jan Donharne is schuldig aan Anna Tripmackers ƒ3 g.g.; dd 16-02. 
-Jan Zuyre is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ7 ph.g.; dd 21-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1087 RAK  80 - ll FOLIO:       243v DATUM:        03-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Petersz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Jansz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz ƒ114 ph.g. afkomstig 

van een potschip met toebehoren dat hij belooft te betalen op Vastenavond 
met ƒ57 ph.g. en met Jacobi daaropvolgend de helft daarvan en de rest op 
Vastenavond, waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met 
toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1088 RAK  80 - ll FOLIO:       243v DATUM:        09-03-1536 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Land in Steenwijk, aan de gracht 
  2. Huis en erf, in de Buck 
   
 comparanten Petersz, Johan Wdn. van … Vader 
  Claesz, Jan Voogd Priester 
  Claesz, IJsbrant Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Peter, Heyle, Jan, Trijn en Menke 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd het land en zand in Steenwijk, 
dat hij geheel aan hen overdraagt, verder de helft van de overwaarde van 
het huis met huisraad, jaarlijks een half vat boter uit Blankenberg en 6 mud 
rogge uit Oldemarkt en zo lang de kinderen bij hem zijn, ontvangt hij zelf 
de pacht en renten. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

1089 RAK  80 - ll FOLIO:        244 DATUM:         15-03-1536 

 onderwerp Betaling schuld 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Vleis, Johan Comparant  
  Claesz, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan Dirck Claesz zijn schuit verkocht heeft 

wegens betaling van een achterstallige schuld en dat hij hem in alle havens 
zal vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1090 RAK  80 - ll FOLIO:       244 DATUM:        19-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Jan van Schuldenaar  
  Brouwer, Goesen Schuldeiser De weduwe van … 
  Janneken Schuldenares Echtg. Dirck Arents 
  Trumpers, Alidt Schuldeiseres  
  Helle, Jacob ter Schuldenaar  
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Goesen Brouwer ƒ3 Hoorn 

gulden. 
-De vrouw van Dirck Arents is schuldig aan Alidt Trumpers ƒ5 ph.g. en 22 
stuivers; dd 22-03. 
-Jacob ter Helle is schuldig aan Geerloff Backer ƒ6½ ph.g. en 1 oord; dd 
28-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1091 RAK  80 - ll FOLIO:       244 DATUM:        21-03-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Hermensz, Johan Comparant Ens 
  Dirricksz, Jacob Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van wijlen Jacob Dirricksz nog de laatste 

termijn van ƒ40 ph.g. moest ontvangen van de verkoop van zijn potschip 
met toebehoren en dat diens weduwe dit bedrag nu betaald heeft, waarvoor 
hij haar bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1092 RAK  80 - ll FOLIO:       244 DATUM:        28-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Jacob van Comparant  
  Gertsz, Robert Schuldenaar Neef 
     
 samenvatting Comparant verklaart, vanwege zijn neef, zoon van Geese Roberts, als zijn 

eigen schuld te accepteren een bedrag van ƒ8 koopmansgulden wegens 
gerechtsgeld, te betalen de helft met Jacobi a.s. en de andere helft met 
Midvasten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1093 RAK  80 - ll FOLIO:        244 DATUM:        29-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Jacob(je) Schuldenares Echtg. Jonge Jans 
  Wou, Jasper van Schuldeiseres  
  Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Elegast, Heymen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Jacob(je) Claes is schuldig aan Jasper van Wou 30 stuivers Brabants, 

waarvan 12 claeskens reeds zijn betaald.  
-Jacob Pannebacker is schuldig aan Heymen Elegast ƒ20 ph.g. en 13 
stuivers Brabants; folio 244v, dd 05-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1094 RAK  80 - ll FOLIO:       244v DATUM:        01-04-1536 

 onderwerp Oplevering huis 
   
 onroerend goed Huis 
  Delden 
   
 comparanten Delden, Johan van Comparant  
  Vechtsz, Foppe Koper a.d. Zwartendijk 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Foppe Vecht een huis voor 

een bedrag van ƒ19 ph.g. waarvan hij contant ƒ9 ontvangen heeft; hij 
belooft koper het huis met Pasen op te leveren, waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn brouwketels met toebehoren.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1095 RAK  80 - ll FOLIO:       244v DATUM:        10-05-1536 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Erf  
  Kampen, in de Venenmate, naast Dirck Warnersz erf 
   
 comparanten Gerritsz, Jacob Comparant a.d. Zwartendijk - en Trude 
  Corvemacker, Robert Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Robert Corvemacker een 

half vat boter en 
1
/8 per jaar, te betalen in mei, gevestigd op comparants erf, 

strekkend van de IJsseldijk tot aan de oude wetering en zijn overige 
goederen; er is afgesproken dat comparant de jaarlijkse rente mag 
aflossen met ƒ75 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1096 RAK  80 - ll FOLIO:        245 DATUM:        18-05-1536 

 onderwerp Uitbetaling kindsdeel 
   
 onroerend goed Zie akte 1088 
   
 comparanten Petersz, Johan Comparant In de Buck 
  Jacobsz, Coert Schoonzoon en echtg. Heyle 
     
 samenvatting Comparant verklaart met zijn schoonzoon Coert Jacobsz en zijn dochter 

Heyle haar moeders erfdeel te regelen n.l. haar aandeel in een stuk land in 
Steenwijk en in een huis in de Buck, dat hij zal uitbetalen met Pinksteren 
1537 met een bedrag van ƒ60 g.g., m.u.v. haar aandeel in de huisraad. 
NB. in de kantlijn: in 1538 melden Coert en Heyle het geld ontvangen te 
hebben.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1097 RAK  80 - ll FOLIO:       245 DATUM:        26-05-1536 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Land in Mastenbroek 
   
 comparanten Kerckhoff, Johan Comparant En echtg. Meyne 
  Dubbelts, Alyt (Schoon)zuster Dochter Zwane 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat in de schikking dd 14-11-1528 over de  

nalatenschap van Zwane, de moeder van Meyne, was bepaald dat van de  
10 h.p. per jaar,  gevestigd op het land van jfr Hoeckman in Mastenbroek 
een deel voor Alyt Dubbelts was bestemd t.b.v. Hermen Evertsz en diens 
echtgenote Geertken, dat comparanten dus recht hebben op 5 van de 10 
h.p., zoals ook Hermen Evertsz heeft erkend. Comparanten verklaren dat 
hiermee de zaak is afgehandeld. 
NB. in de kantlijn: op 26-01-1546 meldt Alijdt Dubbelts dat comparant haar 
betaald en afgelost heeft de jaarlijkse 5 h.p. met een bedrag van ƒ50 g.g., 
zodat de jaarlijkse 10 h.p. van jfr Hoeckman hem geheel en al toekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1098 RAK  80 - ll FOLIO:       245v DATUM:        19-06-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t.  
   
 comparanten Backer, Jan Vrerick Schuldenaar  
  Backer, Egbert Schuldeiser Geerstraat vd A 
  Knippenborch, Johan Schuldenaar  
  Urck, Johan van Schuldeiser  
  Hoeve, Johan van der Schuldenaar  
  Nuys, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Egbert Backer 46 stuivers Brabants en 1 oord. 

-Johan Knippenborch is schuldig aan Johan van Urck ƒ40 g.g.; dd 21-06. 
-Johan van der Hoeve is schuldig aan Peter van Nuys, vanwege zijn 
moeder, ƒ10 g.g. en 1 oord van een molensteen; dd 26-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1099 RAK  80 - ll FOLIO:       245v DATUM:        26-06-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Claesz, Johanna Schuldenares Echtg. Claes Petersz 
  Wayer, Ghert Schuldeiser  
  Geerlichsz, Jan Schuldenaar  
  Veen, Tymen vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Ghert Wayer ƒ5 g.g. 

-Jan Geerlichsz is schuldig aan Tymen van der Veen ƒ25 g.g. en belooft te 
betalen met Laurentis ƒ12½ g.g. en met Midwinter de andere helft; dd 12-
07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1100 RAK  80 - ll FOLIO:        245v DATUM:         13-07-1536 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Twee huisjes en erven met een hof erachter 
  Kampen, Heylensteeg, tussen Hermen Claesz, doodgraver, en de steeg  
   
 comparanten Gheertsz, Johan Comparant Koperslager 
  Ghiele Kleindochter  
  Maler, Cornelis Schoonzoon  
  Johanna Echtgenote Dochter comparant 
     
 samenvatting Comparant verklaart uit vaderlijke liefde afstand te doen van twee huisjes 

ten behoeve van zijn kleindochter Ghiele, huisjes waaruit jfr Witte 1 h.p. per 
jaar krijgt, mits bewijs en waarvan het vruchtgebruik voor Jan Gerritsen is, 
onder voorwaarde dat de huisjes niet verkocht of beleend worden zolang 
de kleindochter geen 20 jaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1101 RAK  80 - ll FOLIO:        246 DATUM:         16-07-1536 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Diverse stukken land 
   
 comparanten Jansz, Jacob Comparant Emmeloord 
  Jacobsz, Henrick Comparant a. zijde En echtg. Alidt 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij als grootvader van het kind van zijn neef van 

moederszijde, Jan Henricksz, met Henrick Jacobsz en echtgenote, als 
grootvader en -moeder van vaderszijde over hetzelfde weeskind, een 
vriendschappelijke schikking heeft getroffen, n.l. dat Henrick Jacobsz en 
Alidt het kind zes jaar lang zullen onderhouden en verzorgen, de eerste 
drie jaar op hun kosten en de volgende drie jaar voor ƒ9 hoorngulden per 
jaar, betaalbaar met Jacobi, gevestigd op diverse stukken land die 
comparant het weeskind als zijn moeders erfenis heeft gegeven en 
waarover het kind over zes jaar zelf kan beschikken. 
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NB. in de kantlijn: op 24-03-1541 zijn de geldzaken geregeld. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1102 RAK  80 - ll FOLIO:       246 DATUM:         18-07-1536 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. Johan van Urck 
   
 comparanten Treetsachter, Johan Comparant  
  Dubbeltsz, Claes Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Claes Dubbeltsz een huis te hebben gehuurd voor 

een periode van twee jaar m.i.v. Pasen voor een bedrag van ƒ11 g.g. per 
jaar; omdat Zwane Brouwers haar water afvoert in dezelfde put en via 
dezelfde goot, belooft comparant dat hij haar zal helpen en meebetalen bij 
het onderhoud van de goten en afvoer, zolang hij in dat huis woont. 
Comparant heeft hem daarvoor ƒ20 g.g. van 28 stuivers Brabants geleend, 
die verhuurder hem te alle tijden op afroep terug zal geven en Claes stelt 
daarvoor als onderpand al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1103 RAK  80 - ll FOLIO:       246v DATUM:          22-07-1536 

 onderwerp Betaling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Vranckensz, Johan Comparant  
  Huff, Albert van Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Albert van Huff de helft van zijn schip te hebben 

overgenomen en indien Albert in problemen komt tijdens de tochten 
buitengaats en overlijdt, belooft hij de familie in ieder geval ƒ150 
koopmansgulden te betalen. 
NB. in de kantlijn: het bedrag is in drie termijnen betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1104 RAK  80 - ll FOLIO:       246v DATUM:        22-07-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Zuere, Johan Schuldeiser  
  Dodensz, Jacob Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jacob Dodensz al het geld ontvangen te hebben 

dat deze hem nog schuldig was, waarvoor hij hem bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1105 RAK  80 - ll FOLIO:         246v DATUM:         28-07-1536  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Donherne, Jan Schuldenaar  
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
  Goessensz, Johan Schuldenaar  
  Penninck, Jacob Schuldeiser  
  Nabbe, Jan Schuldenaar  
  Bochem, Claes van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geerloff Backer ƒ10 g.g.en 1 oord. 

-Johan Goessensz is schuldig aan Jacob Penninck ƒ10 ph.g. 11½ stuiver; 
dd 11-08. 
-Jan Nabbe is schuldig aan Claes van Boesem een Joachimsdaalder en 25 
stuivers Brabants; dd 06-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1106 RAK  80 - ll FOLIO:        246v DATUM:         14-08-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Platte schuit 
   
 comparanten Daemsz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Biessum, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Biessum een bedrag 

van ƒ46 ph.g. afkomstig van een platte schuit met toebehoren die hij van 
hem gekocht heeft en belooft de helft hiervan te betalen op Maria 
Hemelvaart 1537 en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als 
onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1107 RAK  80 - ll FOLIO:        247bis-v DATUM:        22-10-1536 



16 

 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Hermensz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Jansz, Thonijsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thonijsz Jansz een bedrag van 

ƒ20½ ph.g. afkomstig van een schuitschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft en belooft met Pasen a.s. te betalen ƒ5 ph.g., op Michael de 
rest zodat met St. Maarten alles betaald is, waarvoor hij de schuit als 
onderpand stelt en al zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1108 RAK  80 - ll FOLIO:       247bis-v DATUM:        St. Lucas   18-10-1536 

 onderwerp Beheer van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Johan Comparant  
  Diricxdr, Griete Comparante a. zijde Met familieleden 

1
) 

  Vene, Alfert vd Borg  
  Bruynsz, Johan Borg  
  Coepsz, Claes Borg  
     
 samenvatting Comparant is met Griete Diricxdochter en haar familie overeengekomen 

dat comparant, die het geld van Griete in het schoutambt van Ens zal gaan 
beheren, bij Griete gehuisvest zal worden en vrije kost zal hebben, terwijl 
Griete de tap beheert voor de periode tot mei; daarna zal hij opnieuw 
afspraken met haar maken. Als comparant het schoutambt wil verlaten, 
dan zal hij Griete of haar familie borg stellen opdat hij het schoutambt of de 
commissie van ƒ140 g.g. niet zal verbeuren. Beide partijen ondertekenen 
dit en comparant geeft als handgeld tot mei ƒ3½ g.g.; hij stelt borgen aan. 

   
 bijzonderheden 

1
) Lubbert Albertsz, Jan Jacobsz, Gheert Albertsz en Lubbert Gerridtsz 

   

 

 

1109 RAK  80 - ll FOLIO:       247bis-v DATUM:         

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Baeck, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Baeck ƒ2 ph.g. en nog ƒ2 ph.g. lopend 

geld min 1 oord. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1110 RAK  80 - ll FOLIO:       247 bis DATUM:        04-10-1536 
 onderwerp Schaderegeling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Ens, Jan van Comparant  
  Claeszen, Cornelis Comparant  
  Reynertsz, Jacob Schipper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Jacob Reynertsz per schip naar Hamburg zal 

varen en dat, indien het schip enige schade heeft, zij die samen met hem 
zullen dragen, waarvoor zij hem ten onderpand stellen al hun goederen; dit 
geldt voor dezelfde betalingstermijn waarop Jacob het schip gekocht heeft, 
voor een bedrag van ƒ300, zodat ieder een derde deel van de schade zal 
dragen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1111 RAK  80 - ll FOLIO:       247bis DATUM:        05-10-1536 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Wed. Volcker Gijsebertsz Moeder 
  Volcker, Lubbert Momber  
  Egbertsz, Johan Voogd  
  Hermensz, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Gijsebert en Hille als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ15 g.g. en na haar dood alle kleren; 
van de rente zal zij de kinderen kleden en voeden totdat zij voor zich zelf 
kunnen zorgen, waarmee de voogden tevreden zijn . 
NB. in de kantlijn: op 29-04-1547 heeft Hille haar deel ontvangen; op 07-12-
1547 heeft Hermen Jansz, de man van Hille, bedankt voor de betalingen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1112 RAK  80 - ll FOLIO:       247 bis DATUM:        09-10-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jacob Comparant Kinderen Claes Jacobsz 
  Geertruidt Comparante  
  Lange, Johan Oom  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun oom Lange Johan het geld en de 

goederen ontvangen te hebben van hun vaders erfdeel, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1113 RAK  80 - ll FOLIO:       247 DATUM:        18-08-1536 

 onderwerp Verzoek 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schroer, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor een onbekende man, Peter genaamd, een 

wambuis met een garneiken 
1
) gemaakt te hebben, die nu uit de stad is 

vertrokken zonder te betalen en nu wil comparant deze kleding met 
schoutenrecht verwinnen. 

   
 bijzonderheden 

1
) garnering ? 

   

 

 

1114 RAK  80 - ll FOLIO:       247 DATUM:         23-08-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Schuldenares Echtg. Claes Pelsser 
  Muller, Lubbert van Schuldeiser  
  Roloffs, Jacob Schuldenaar En Anne 
  Tomasz, Goesen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Lubbert van Muller ƒ5½ ph.g.en 1½ stuiver 

Brabants. 
-Jacob Roloffs en echtgenote zijn schuldig aan Goesen Tomasz ƒ8 ph.g. te 
betalen op Pinksteren a.s.; folio 247v, dd 10-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1115 RAK  80 - ll FOLIO:        247 DATUM:        06-09-1536 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Erf 
  Kamperveen, tussen de oude en nieuwe wetering  
   
 comparanten Wolfers, mr Johan Comparant e. zijde Doctor 
  Mathijsz, mr Johan Idem Namens Joh. Schepeler 
  Borchertsz, Gheert Comparant a. zijde Namens Gerbrich Twenth 

1
) 

  Backer, Geerloff Idem  
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 samenvatting Comparanten verklaren dat er onenigheid is ontstaan over het erf dat 
Gerbrich en Bernt gebruiken. Er is afgesproken dat Gerbrich en Bernt het 
erf levenslang mogen gebruiken en dat het daarna overgaat naar Johan 
Schepeler; zij betalen hem daarvoor jaarlijks op St. Maarten 10½ h.p. en de 
kosten voor het dijkonderhoud, verder alle andere onkosten en tijns. Als 
Gerbrich en Bernt de jaarlijkse pacht niet betalen, dan komt het erf aan 
Johan Schepeler en verliezen Gerbrich en Bernt hun rechten; wat zij 
getimmerd hebben, zal dan of worden vergoed of afgebroken, alles volgens 
landrecht. 

   
 bijzonderheden 

1
) en echtgenoot Bernt 

   

 

 

1116 RAK  80 - ll FOLIO:        247v DATUM:        28-09-1536 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Vicarie 
   
 comparanten Joesten, Jeronimus. Comparant Priester  
  Cornelisz, Alijt Moeder Collatrix 
  Schepeler, Jan Momber  
  Veen, Alphert vd Momber  
  Snoeck, Albert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, bezitter van de vicarie van de H. Drievuldigheid, achter bij het 

doopvont in de St. Nicolaaskerk,  waarvan zijn moeder collatrix is,  
verklaart dat Albert Snoeck de rente van de hoofdsom ad ƒ13 g.g. 
gevestigd op de droogramen van de drapeniers, betaald en afgelost heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1117 RAK  80 - ll FOLIO:        248 DATUM:        25-10-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Willemsz, Reyner Schuldeiser  
  Zuyre, Jan Schuldenaar  
  Bruysz, Jan Schuldeiser  
  Knippenborch, Johan Schuldenaar  
  Urck, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Reyner Willemsz ƒ7½ ph.g. te betalen op 

Midvasten a.s. 
-Jan Zuyre is schuldig aan Jan Bruysz ƒ10 g.g.; dd 25-10. 
-Johan Knippenborch is schuldig aan Johan van Urck ƒ30 g.g.; dd 20-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1118 RAK  80 - ll FOLIO:       248 DATUM:        13-11-1536 
 onderwerp Erfscheiding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriesz, Johan Comparant Wdn. van de dochter 

1
) 

  Tymensz, Lubbert Schoonvader  
  Timmerman, Andries Borg  
  Berentsz, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn schoonvader te betalen een bedrag van ƒ270 

g.g., te betalen in drie termijnen om zodoende hun zaken te scheiden. 
NB. in de kantlijn: betaaldata in de kantlijn. 
Akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Lubbert Tymensz 

   

 

 

1119 RAK  80 - ll FOLIO:       248 DATUM:         26-11-1536 

 onderwerp Uitvoering testament 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Eggerinck, Johan Comparant Groningen 
  Alijdt Echtgenote Zuster van Johan Vrye  
  Lijchouwer, Bernt 

1
) Zwager Echtg. Gabbeke Vrye 

     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van priester Jan Vrye, pastoor te IJsselmuiden, 

verklaren dat hun (schoon)broer in zijn testament zijn goederen heeft 
nagelaten aan de armen; de executeurs geven aan de familie de kleren en 
ƒ28 ph.g., die deze onderling zullen verdelen en waarvoor zij hen 
bedanken. Zij beloven van alle verdere aanspraken af te zien. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Haselunnen 

   

 

 

1120 RAK  80 - ll FOLIO:       248v DATUM:        15-12-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Budde, Johan in de Borg  
  Brouwer, Dirick Schuldenaar  
  Hardenbarch, Engbert v. Schuldeiser Schipper 
  Jacob(je) Schuldenares Wed. Hermen Albertsz 
  Breda, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig, vanwege Dirick Brouwer, aan Engbert van 

Hardenbarch ƒ15 g.g. van 30 claeskens te betalen op Pasen a.s. 
-De weduwe van Hermen Albertsz uit Ens is schuldig aan Claes Breda ƒ6 
g.g.; dd 23-12. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1121 RAK  80 - ll FOLIO:       248v DATUM:        12-01-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Donharne, Johan Schuldenaar Bakker 
  Thonisz, Johan Schuldeiser  
  Vriese, Albert Schuldenaar  
  Vincke, Jan Schuldenaar  
  Bloeme, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Thonisz ƒ25 g.g., waarvoor hij als 

onderpand stelt al zijn goederen totdat alles betaald is.  
-Aan Willem Bloeme ƒ5½ g.g.;  folio 249, dd 29-01. 
-Albert Vriese en Jan Vincke zijn schuldig aan Willem Bloeme ƒ17½ g.g. te 
betalen op Pasen a.s.; dd 12-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1122 RAK  80 - ll FOLIO:       249 DATUM:        13-01-1537 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brandt, mr Heymen Borg  
  Zuyre, Johan Begunstigde  
     
 
 

samenvatting Comparant verklaart borg te staan voor Johan Zuyre voor zijn wijnaccijns 
en deze belooft mr Heymen schadeloos te stellen, waarvoor hij als 
onderpand stelt alle wijn uit de stadswijnkelder met het wijnboek en de 
schulden en belooft zodra Alfert van der Vene en Johan Bruynsz weer 
thuiskomen, hem weer opnieuw waarborgen te stellen, ook aan Claes 
Coops. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1123 RAK  80 - ll FOLIO:        249 DATUM:        29-01-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Kampen, op het Oord 
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 comparanten Bartolts, Janneke Schuldenares  
  Hermensz, Gheert Momber  
  Johansz, Cathrijne Schuldeiseres Echtg. mr Claes vd Bosch 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van mr Claes van 

de Bosch ƒ35 koopmansgulden, waarvoor zij als onderpand stelt haar 
woonhuis, volgens de Schepenbrief die zij aan schuldeiseres heeft 
overhandigd en haar andere goederen en nog een hof naast het genoemde 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1124 RAK  80 - ll FOLIO:        249 DATUM:        31-01-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berntsz, Johan Comparant En echtg. Lijsbeth 
  Willemsz, Michiel Momber  
  Breda, Jan Momber  
  Bouwens, Symon Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart, met toestemming van de gewezen mombers van zijn 

echtgenote, dat Symon Bouwens hem heeft betaald alles wat hem toekwam 
van zijn overleden echtgenote Caterina Symons, waarvoor hij hem bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1125 RAK  80 - ll FOLIO:       249v DATUM:        03-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Gheeritsz, Johan Schuldenaar Zwager Heer Wenemars - pr. 
  Jacobsz, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Jacobsz een bedrag van 

ƒ355 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft en belooft in drie delen te betalen: met Pasen in 
1538, in 1539 en in 1540, waarbij schuldenaar ƒ2 mag korten op het laatste 
bedrag i.v.m. de wijnkoop en het gelag. Hij stelt als onderpand het 
karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen, zodat schuldeiser 
te alle tijden eventuele schade kan verhalen. Schuldeiser zal hem vrijwaren 
in alle havens. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1126 RAK  80 - ll FOLIO:       250 DATUM:         06-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Gherritsz, Jacob Schuldenaar Van de zomerdijk 
  Franckensz, Gheert Schuldenaar Emmeloord 
  Franckensz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Franckensz een bedrag 

van ƒ400 van 20 stuivers Brabants, elk van hen de helft en zullen op de 
laatste termijn ƒ4 korten voor de wijnkoop; dit bedrag is afkomstig van een 
karveelschip dat zij van Johan gekocht hebben en zij beloven nu ƒ100 te 
betalen, ƒ100 met Maria Lichtmis in 1538 en in 1539 en de rest in mei in 
hetzelfde jaar. Als onderpand stellen zij het schip met toebehoren en al hun 
overige goederen. 
NB. in de kantlijn: betaaldata; dd 00-01-1538 meldt Jacob Gherritsz dat hij 
van de weduwe van Gheert Franckensz haar deel heeft overgenomen, 
zodat hij alleen eigenaar is en alleen het geld aflost.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1127 RAK  80 - ll FOLIO:       250v DATUM:        07-02-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Coepsz, Johan Comparant Knecht in het convent 

1
) 

  Else Volmachtgeefster Willem Janszdr 
     
 samenvatting Comparant, als gevolmachtigde van Else uit Haarlem, verklaart ontvangen 

te hebben, afkomstig van de nagelaten goederen van haar moeder, een 
bedrag van ƒ22 ph.g. en wat huisraad en bedankt namens haar voor de 
betaling.  

   
 bijzonderheden 

1
) van St. Agaet 

   

 

 

1128 RAK  80 - ll FOLIO:       250v DATUM:        16-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helle, Jacob ten Schuldenaar  
  Lubbertsz, Henrick Schuldeiser  
  Sanckmeester, mrJacob  Schuldenaar Buitenkerk 
  Wouw, Jasper van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Lubbertsz ƒ4½ ph.g. en 4 stuiver. 

-Jacob Sanckmeester is schuldig aan Jasper van Wouw ƒ3 g.g. en 3½ 
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stuiver Brabants; dd 16-02. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1129 RAK  80 - ll FOLIO:       250v DATUM:        17-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Dubbeltsz, Geese Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geese Dubbeltsz een bedrag van 

ƒ45 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van haar 
gekocht heeft, waarvan hij de helft met Vastenavond 1538 zal betalen en de 
andere helft een jaar later. Hij stelt als onderpand het potschip met 
toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1130 RAK  80 - ll FOLIO:        250v DATUM:        22-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van  Schuldenaar  
  Henricksz, Jacob Schuldeiser  
  Ruenen, Jan van Schuldenaar Voerman 
  Pater Schuldeiser Van St. Bregitten 
  Donharve, Jan Schuldenaar  
  Backer, Marten Schuldeiser  
  Petersz, Jan Schuldenaar  
  St. Severus gilde Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Henricksz ƒ6 ph.g. 

-Jan van Ruenen is schuldig aan de pater van St. Bregitten ƒ2½ ph.g. 
-Jan Donharve is schuldig aan Marten Backer 5 mud weit van ƒ1½ ph.g. de 
mud met 1 stuiver Brabants; folio 251, dd -5-3. 
-Jan Petersz is schuldig aan het St. Severus gilde zijn beste weefgetouwen; 
folio 251, dd 05-03 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1131 RAK  80 - ll FOLIO:        251 DATUM:         02-03-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vorns, jfr Jutte Comparante Uit het Buitenconvent 
  Breda, Jan Momber  
  Wolfsz, jfr Erfgename Wed. Jan Wolfsz 
     
 samenvatting Comparante verklaart van jfr Wolfsz ontvangen te hebben een bedrag van 

ƒ19 g.g. zoals wijlen Johan Wolfsz met St. Maarten 1536 had beloofd, 
waarvoor zij haar bedankt, met belofte van vrijwaring. Zij heeft geen 
aanspraken meer op hen, behalve die van de levenslange lijfrente ad ƒ19 
g.g. uit de goederen van erfgename, binnen de vrijheid van Kampen 
gelegen. Dit wordt vanwege comparante onderschreven door Johan 
Kruese.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1132 RAK  80 - ll FOLIO:       251v DATUM:         09-03-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Berntsz, Johan Comparant  
  Willemsz, Rutger Verkoper Momber 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij omstreeks St. Paulus Bekering gekocht heeft 

van Rutger Willemsz, momber over de kinderen van wijlen Peter Wolsack, 
het karveelschip met toebehoren dat overledene placht te voeren en dat hij 
nu schuldig is een bedrag van ƒ180 koopmansgulden van 20 stuivers 
Brabants, waarvan hij de helft zal betalen met St. Paulus Bekering 1538 en 
de andere helft een jaar later. Als onderpand stelt hij het schip met 
toebehoren en verder al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1133 RAK  80 - ll FOLIO:        251v DATUM:         11-03-1537 

 onderwerp Gift 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voss, Jan Comparant Priester 
  Kuynretorff, Henrick Momber  
  Jansdr, Henricken Dienstmaagd  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn dienstmaagd Henricken Jansdochter te 

hebben betaald en gegeven voor verdiend loon alle goederen, huisraad, 
kleren en kleinodiën die hij heeft, waarmee zij kan doen en laten zoals zij 
wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1134 RAK  80 - ll FOLIO:        252 DATUM:         12-03-1537 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Johan Comparant  
  Albertsz, Tymen Schuldenaar En echtg. Deye Bouwedr 
  Kreynck, jfr Johan(na) Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Tymen Albertsz en echtgenote een jaarlijkse rente 

gevestigd hebben bij jfr Johan(na) Kreynck, ¾ grove Hamburger ton goede 
rode meiboter jaarlijks op zondag Laetare te betalen volgens gerechtsbrief; 
mocht de betaling niet plaats vinden, dan zullen de erfgenamen moeten 
inspringen. Als het onderpand genoemd in de brief niet voldoet, zal de 
hoofdsom worden vastgesteld op ƒ105 enkele ph.g. Comparant staat borg 
voor schuldenaar, die belooft hem schadeloos te stellen, waarvoor zijn 
goederen onderpand zijn .  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1135 RAK  80 - ll FOLIO:       252 DATUM:         16-03-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Steendijk 
   
 comparanten Graes, Jacob van Comparant  
  Jansz, Willem Schuldenaar Korvenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Willem Jansz heeft betaald 1 h.p. per jaar die 

comparant van Tymen Koeninck uit Kuinre gekocht had en nog een ½ h.p. 
per jaar die comparant zelf gevestigd had op het huis aan de Steendijk dat 
Willem toebehoort. Hij bedankt voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1136 RAK  80 - ll FOLIO:       252v DATUM:         04-04-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Platte schuit 
   
 comparanten Gheritsz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Petersz, Jan Schuldeiser Scheepstimmerman 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Petersz een bedrag van ƒ50 
ph.g. afkomstig van een platte schuit die hij van hem gekocht heeft en hij 
belooft de helft te betalen met St. Jan 1538 en de andere helft een jaar later, 
waarvoor hij als onderpand stelt de platte schuit met toebehoren en zijn 
overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1137 RAK  80 - ll FOLIO:        252v DATUM:        18-04-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steghe, Jan ter Schuldenaar Klokkengieter 
  Kannegieter, Lambert Schuldeiser  
  Goesensz, Johan Schuldenaar  
  Vaeltgen, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ5½ ph.g. 1 stuiver 1 

oord. 
-Johan Goesensz is schuldig aan Willem Vaeltgen ƒ1 g.g. en 12 stuivers; 
dd 20-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1138 RAK  80 - ll FOLIO:        252v DATUM:         20-04-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marckede, Johan vd Comparant Laurensz v.Quabreen 
  Bredasz, Johan  Executeur  
  Diepholt, Alydt van Idem  
  Kerstkens, Andries Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs van wijlen Henrick Lukener 

ontvangen te hebben een bedrag van ƒ20 g.g. dat deze hem per testament 
had beloofd, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
Johan Henricksz en Grietgen Robbertsz uit Amsterdam staan borg voor 
eventuele aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1139 RAK  80 - ll FOLIO:       253 DATUM:        27-04-1537 

 onderwerp Huwelijkse voorwaarden 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Urck, Johan van Comparant  
  Lambertsz, Geerloff  Comparant  
  Urck, Dubbelt  van Comparant Priester 
  Vriese, Edzart Comparant Schipper 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij een regeling hebben getroffen voor de 

huwelijkse voorwaarden tussen Jan Petersz en Gheese Dubbelts, n.l. dat 
zij beiden hun goederen naar elkaar zullen brengen, na jaar en dag volgens 
stadsrecht, onder voorwaarde dat Johan zijn echtgenote Gheese een 
morgengave van ƒ60 g.g. zal geven voor rente en goederen en wel binnen 
een jaar; Gheese mag zelf beschikken over het geld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1140 RAK  80 - ll FOLIO:        253 DATUM:        01-05-1537 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Comparant  
  Kruse, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant heeft gerechtelijk ten onderpand gesteld aan Jan Kruse al het 

timmerhout dat hij nu heeft liggen op de stads welle en belooft dat dit  
timmerhout blijft liggen totdat schuldeiser betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1141 RAK  80 - ll FOLIO:       253 DATUM:        02-05-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suere, Johan Schuldenaar  
  Bloeme, Willem Schuldeiser  
  Roloffs, Jacob Schuldenaar En echtg. Anna 
  Vecht, Johan vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Bloeme ƒ10 g.g. zoals de stad geeft en 

ontvangt. 
-Jacob Roloffs is schuldig aan Johan van de Vecht van haver ƒ17 g.g. en 
10 stuivers Brabants en stelt daarvoor ten onderpand zijn paarden en 
wagen om eventuele schade te kunnen verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1142 RAK  80 - ll FOLIO:        253v DATUM:        Pinksteren 1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Lubbertsz, Johan Comparant En echtg. Johanna 
  Griete Erfgename Echtg. Claes Albertsz 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Griete, zijn moeder, de 

erfenis en goederen van zijn overleden vader zoals in het stadsboek 
vermeld staat, waarvoor hij haar bedankt en belooft de bekentenis in het 
stadsboek te laten verwijderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1143 RAK  80 - ll FOLIO:       253v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Lubbertsz, Johan Comparant Echtg. Johanna 
  Albertsz, Claes Stiefvader Echtg. Griete 
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn stiefvader schuldig te blijven een bedrag van ƒ93 

koopmansgulden van een karveelschip te betalen met Maria Lichtmis a.s. 
uiterlijk met Vastenavond, waarvoor hij als onderpand stelt het 
karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1144 RAK  80 - ll FOLIO:       253v DATUM:        25-05-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Platte schuit 
   
 comparanten Albertsz, Jacob Schuldenaar Giethoorn 
  Kock, Johan Schuldeiser  
  Hermensz, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Johan Kock en Dirck Hermensz een bedrag van 

ƒ47 ph.g. afkomstig van een platte schuit met toebehoren, die comparant 
van Johan en Dirck gekocht heeft en waarvan hij de helft moet betalen met 
St. Maarten en de andere helft een jaar later. Hij stelt als onderpand de 
schuit met toebehoren en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 26-05-1542 melden de weduwe Kock en de momber 
over de kinderen Hermensz te zijn voldaan van bovenstaande. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1145 RAK  80 - ll FOLIO:       254 DATUM:        03-06-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Johan Comparant Brunnepe 
  Elte, Johan van Comparant  
  Claesz, Ulinck Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van  Ulinck Claesz ontvangen te hebben de erfenis 

van hun ouders Claes Lambertsz en Geertruijdt Claesz, waarvoor zij hem 
bedanken. Gijse Poss belooft Johan Claesz op St. Jan a.s. ƒ2 g.g. te 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1146 RAK  80 - ll FOLIO:       254 DATUM:        06-06-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Jan van Schuldenaar  
  Lasman, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Lasman 2 last haver en 10 mud, elke last 

van ƒ10 g.g. min  1 oord. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1147 RAK  80 - ll FOLIO:       254 DATUM:        12-06-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Plettenberch, Jacob Jnsz Schuldenaar  
  Zwaentgen, Tymen Schuldeiser Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tymen Zwaentgen een bedrag van 

ƒ21 ph.g. Hollandse valuta afkomstig van een grote schuit die hij van hem 
gekocht heeft, te betalen in drie termijnen, n.l. met St. Michael, met Pasen 
1538 en met St. Michael daarna, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit 
met toebehoren en  zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 01-04-1538 en op 19-01-1541 is alles betaald. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1148 RAK  80 - ll FOLIO:       254 DATUM:        20-06-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed De Moriaen 
  Kampen, onder de Clocke 
   
 comparanten Seysinck, Johan Schuldenaar  
  Slewert, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart Lambert Slewert betaald te hebben uit de overwaarde 

van de Moriaen, m.u.v. een jaarlijks bedrag van ƒ10 h.p., waarvan 5 h.p. 
tijns te betalen met Pasen, afkomstig van Lamme van Loeven; dus 
schuldeiser zal alleen de dijk maken die bij het huis hoort volgens opgave; 
dit alles is via een schikking tot stand gekomen door Gheert Loeze en 
Jacob Hoppebrouwer, op verzoek van de Raad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1149 RAK  80 - ll FOLIO:       254v DATUM:        27-06-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Jacob Schuldenaar  
  Cuper, Daem Schuldeiser  
  Goessensz, Johan Schuldenaar  
  Corvemacker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Daem Cuper ƒ2 ph.g. en 21 stuivers Brabants. 

-Johan Goessensz is schuldig aan Johan Corvemacker 18 h.p. , waarvan 
de helft van Reyner ter Helle komt; dd 10-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1150 RAK  80 - ll FOLIO:       254v DATUM:         03-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar In de Hagen 
  Brevoirt, Gheert van Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert van Brevoirt een bedrag 
van ƒ64 ph.g. van 25 stuivers afkomstig van een potschip dat hij van hem 
gekocht heeft en belooft in vier termijnen te betalen, n.l. met St. Jan 1538, 
met Midwinter en met St. Jan en Midwinter daarop volgend, waarvoor hij 
als onderpand stelt het potschip met toebehoren en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn:  betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1151 RAK  80 - ll FOLIO:        254v DATUM:        10-07-1537 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Potgieter, Johan Wdn. van Anne … Vader 
  Kempe, Hilbrant Voogd  
  Dulmen, Johan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Claes, Henrick en Geese als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 ph.g. en belooft hen groot 
te brengen en te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-08-1562 meldt Claes dat de weduwe van zijn vader, 
Geesken Vrancken, hem zijn kindsdeel heeft uitbetaald, waarvoor hij haar 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1152 RAK  80 - ll FOLIO:       255 DATUM:        18-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloetemaker, Johan Schuldenaar  
  Smit, Albert Schuldeiser  
  Leyendecker, Jacob Schuldenaar  
  Ballemaker, Henrick Schuldeiser  
  Oltzende, Johan van Schuldenaar  
  Convent St. Agnieten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Smit 33 stuivers Brabants. 

-Jacob Leyendecker is schuldig aan Henrick Ballemaker 25 claeskens. 
-Johan van Oltzende is schuldig aan het St. Agnieten convent 3 h.p., 6 
stuivers Brabants; dd 23-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1153 RAK  80 - ll FOLIO:        255 DATUM:         03-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis (adres niet vermeld) 
   
 comparanten Jacob(je) Schuldenares Wed. Gijse van Blokzijl 
  Bitters, Jan Momber  
  Bolck, zr Cunera ten Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan zuster Cunera ten Bolck een 

bedrag van ƒ10½ g.g. te betalen met St. Peter ad Vincula 
1
), waarvoor zij als 

onderpand stelt de overwaarde van haar huis en haar goederen.  
   
 bijzonderheden 

1
) St. Petrus Banden 

   

 

 

1154 RAK  80 - ll FOLIO:       255 DATUM:        31-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Brouwer, Zweer Schuldeiser  
  Graesz, Jacob van Schuldeiser  
  Zwoll, Jan van  Schuldenaar Slotenmaker 
  Sasse, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ2½ ph.g. en 2 stuivers 

Brabants. 
Aan Jacob van Graesz is hij schuldig 12 Gelderse daalders en 12 stuivers 
Brabants.  
-Jan van Zwoll is schuldig aan Albert Sasse ƒ2½ ph.g. , 2½ stuivers 
Brabants en 1 oord; dd 26-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1155 RAK  80 - ll FOLIO:        255 DATUM:         01-09-1537 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Enss, Johan van  Wdn. van Griete … Vader 
  Budde, Johan in de Voogd  
  Vriese, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Joest, Wolter, Gerridt en Henrick 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ100 
ph.g. van 25 stuivers Brabants en belooft hen groot te brengen, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 10-01-1561 meldt Joest Jansen zijn deel te hebben 
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ontvangen en dat zijn andere broers overleden zijn. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1156 RAK  80 - ll FOLIO:        255v DATUM:        03-09-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vecht, Johan vd Intermediair  
  Glauwe, Johan Intermediair  
  Claesz, Bernt Comparante e. zijde De weduwe van … 
  Roede, Nenne Momber  
  Zwoll, Dirick van Comparant e. zijde  
  Glasemacker, Peter Comparant a. zijde Broers - voogden 
  Glasemacker, Hermen Comparant a. zijde   
  Tonijsz, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten zijn tussenbeide gekomen in het geschil tussen de weduwe 

van Bernt Claesz en de voogden over Lieffken Backer inzake de erfenis van 
Bernt Claesz, die de voogden hebben ontvangen ten behoeve van de 
weduwe. Deze zal nu aan Lieffken ƒ6 g.g. geven van 28 stuivers Brabants, 
ƒ1 contant en de rest met Kerstmis en met Pasen; verder zal Hermen voor 
de weduwe de kosten betalen van het huis van Bernt van Halteren, die door 
haar man gemaakt zijn en aan de kerkmeester van de H. Geest ƒ2 g.g. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1157 RAK  80 - ll FOLIO:       255v DATUM:        27-09-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reynerszen, Jacob Comparant  
  Claesz, Jan Comparant  
  Claesz, Peter Comparant  
  Glasemacker, mr Johan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van mr Johan Glasemacker ontvangen te hebben 

de ƒ50 g.g. die hen en de andere kinderen belooft waren door Dewe van 
Hoeren en nog ƒ5 g.g. die zij aan Jacobs echtgenote gegeven hadden, alles 
volgens het testament. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1158 RAK  80 - ll FOLIO:       255v DATUM:        28-09-1537 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ruenen, Johan Coepsz v. Volmachtgever  
  Putten Alidt van Volmachtgeefster  
  Kannegieter, Lambert  Momber  
  Emst, Gheert van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Gheert van Emst om in der 

minne of gerechtelijk de erfenis te vorderen van wijlen Reynken van 
Dueren, waar zij recht op menen te hebben en daarbij al het nodige te doen 
zoals zij zelf gedaan zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1159 RAK  80 - ll FOLIO:       256 DATUM:        05-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Janneken Schuldenares  
  Wijhe, Stijne van Schuldeiseres  
  Hoeve, Johan van der Schuldenaar  
  Koopman Ulricx Schuldeiseres De weduwe van … 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Stijne van Wijhe ƒ8 ph.g. te betalen met ƒ2 

per jaar. 
-Vanwege zijn moeder, is Johan van der Hoeve schuldig aan de weduwe 
van koopman Ulricx ƒ15 g.g.; dd 22-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1160 RAK  80 - ll FOLIO:       256 DATUM:        19-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Hermensz, Jacob Schuldenaar Emmeloord 
  Beerte Schuldeiseres Wed. Peter Jacobsz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Peter Jacobsz een 

bedrag van ƒ130 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat 
hij van haar gekocht heeft en belooft te betalen op twee achtereen 
volgende St. Jansdagen, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met 
toebehoren en al zijn overige goederen om eventuele schade te kunnen 
verhalen. 
NB. in de kantlijn: doorgehaald in 1539.  
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1161 RAK  80 - ll FOLIO:       256 DATUM:        19-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Johan  Schuldenaar  
  Borchertsz, Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Gheert Borchertsz een bedrag van ƒ150 g.g. 

van 28 stuivers Brabants de gulden, te betalen op Kerstmis met ƒ50, met 
Vastenavond met ƒ50 en tenslotte in mei met hetzelfde bedrag. 
NB. in de kantlijn: betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1162 RAK  80 - ll FOLIO:       256 DATUM:        24-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Johan Schuldenaar  
  Geerloff, Geert Schuldeiser  
  Knappert, Johan Schuldenaar  
  Petersz, mr Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert Geerloff ƒ2 ph.g.  

-Johan Knappert is schuldig aan mr Johan Petersz 33½ stuiver Brabants; 
dd 29-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1163 RAK  80 - ll FOLIO:       256v DATUM:        15-11-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanckmeister, mr Jacob Schuldenaar Buitenkerk 
  Wachter, Johan Schuldeiser  
  Goessens, Johan Schuldenaar  
  Groningen, Cornelis van Schuldeiser  
     
 samenvatting Vanwege Johan Knippenberch, is comparant schuldig aan Johan Wachter 
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ƒ6 ph.g. van 25 stuivers Brabants. 
-Johan Goessens is schuldig aan Cornelis van Groningen ƒ3½ ph.g. te 
betalen als Cornelis hier weer terugkomt; dd 17-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1164 RAK  80 - ll FOLIO:       256v DATUM:        15-11-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Thonijsz, Johan Comparant e. zijde Voor Claes Poortensluyter 
  Roede, Nenne Idem  
  Heere, Hermen Comparant a. zijde Voor Johan Claesz 

1
) 

  Backer, Geerloff Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat er een scheiding is geweest tussen Claes en 

Johan van de nagelaten goederen van de moeder van Johan, waarbij 
Johan zich tekort gedaan voelt door zijn vader. Comparanten regelen een 
schikking waarbij afgesproken wordt dat de vader zijn zoon nog zal betalen 
ƒ18 g.g. van 2 h.p. voor de gulden, de helft contant en de andere helft met 
St. Jan, verder een zilveren rozenkrans. De vader belooft dat zijn zoon 
Johan wel van hem zal erven. 
De betalingen zijn correct voldaan.  

   
 bijzonderheden 

1
) zoon van Claes Poortensluyter 

   

 

 

1165 RAK  80 - ll FOLIO:        256v DATUM:        29-11-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten IJdinck, Johan Gevolmachtigde  
  Becke, Gerridt Gevolmachtigde  
  Soeteman, Claes Executeur  
  Henricksz, Geerloff Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, als gevolmachtigden van de zusters Lysken, Fije en 

Kathrien op de  Kempe, verklaren de goederen en erfenis ontvangen te 
hebben van de executeurs van wijlen Berent van Dotekum, waarvoor zij 
hen bedanken. Henrick van Dotekum zal hen vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1166 RAK  80 - ll FOLIO:        257 DATUM:         01-12-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Johan(na) Schuldenares Echtg. Claes Petersz 
  Muller, Johan Schuldeiser  
  Lambertsz, Johan Schuldenaar Brunnepe 
  Robbertsz, Loy Schuldeiser  
  Backer, Jenneken Schuldenares  
  Weerden, Bernt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Muller ƒ7½ g.g. te betalen 

op Midvasten a.s., waarvoor zij als onderpand stelt al haar paarden en 
wagen. 
-Johan Lambertsz is schuldig aan Loy Robbertsz ƒ3 enkele ph.g. aan 
gerechtsgeld; dd 05-12. 
-Jenneken Backer is schuldig aan Bernt van Weerden 9 Gelderse rijder; dd 
12-12. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1167 RAK  80 - ll FOLIO:        257 DATUM:         10-12-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Jansz, Jacob Schuldenaar Meppel 
  Kieft, Wicher Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wicher Kieft ƒ31½ ph.g. van 25 

claeskens de gulden afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij 
van hem gekocht heeft, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met 
toebehoren om eventuele schade te verhalen.  
NB. in de kantlijn: op 18-01-1546 is alles betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1168 RAK  80 - ll FOLIO:       257 DATUM:         23-12-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vecht, Johan van de Intermediair  
  Vene, Tymen van der Intermediair  
  Borchertsz, Gheert Comparant e. zijde Voor Joh. v. Bommelen 
  Breda, mr Johan Idem Secretaris- idem 
  Tonijsz, Johan Comparant a. zijde Voor Henr. Pet. Cremersz 
  Reess, Bernt van Idem Idem 
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 samenvatting Comparanten door de Raad daartoe verzocht, maken een schikking tussen 

Johan van Bommelen en Henrick Peter Cremerszoon betreffende 
aanspraken die Johan had op Henrick, inzake ƒ300 koopmansgulden die in 
vriendschap vereffend moesten worden en waarbij Henrick nog schuldig 
blijft aan Johan een bedrag van ƒ110 koopmansgulden 8 stuivers Brabants, 
die hij zal betalen op negen achtereenvolgende St. Jacobsdagen, nu met 
ƒ12 g.g. en de rest verdeeld over de jaren en als Henrick niet binnen zes 
weken per termijn betaalt, dan zal hij het volledige bedrag moeten betalen. 
NB. in de kantlijn: op 29-11-1538 hebben Willem Vaeltken en diens 
echtgenote Zwaene, in verband met het overlijden van Henrick Petersz, 
beloofd de verplichtingen over te nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1169 RAK  80 - ll FOLIO:       257v DATUM:         28-12-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Jacob van Comparant e. zijde Voor Hermen Symonsz 
  Woltersz, Wibrant Comparant e. zijde Idem 
  Wachter, Johan Comparant a. zijde Voor Henrickien Albers

1
) 

  Seylmacker, Albert Comparant a.  zijde  
  Conwiensz, Lambert Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen dat Henrickien 

Albers als haar moeders erfdeel zal ontvangen een bed met een bedstede, 
een deken, een peluw, twee oorkussens, twee slopen en twee paar lakens 
die bij het bed horen en bovendien met Midvasten a.s. ƒ16 g.g. en met 
Pinksteren ƒ9 g.g., die met St. Jan betaald moeten zijn. 

   
 bijzonderheden 

1
) stiefdochter van … (onleesbaar) 

   

 

 

1170 RAK  80 - ll FOLIO:       257v DATUM:        07-01-1538 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuymer, Jacob Volmachtgever Broers 
  Schuymer, Dirick Volmachtgever  
  Jansz, Albert Volmachtgever  
  Janszen, Jacob Gevolmachtigde Poorter A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jacob Janszen om namens 

hen in der minne de gevolgen van de doodslag te regelen die Symon 
Clopper uit Amsterdam afgelopen zomer in Elseneur helaas heeft gepleegd 
op Cornelijs Jacobsz, zoon van gevolmachtigde en daarbij al het nodige te 
doen zodat er nadien geen aanspraken meer gedaan kunnen worden.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1171 RAK  80 - ll FOLIO:       258 DATUM:          ongedateerd  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Janneken Schuldenares  
  Albertsz, Henrick Schuldeiser  
  Berentsz, Johan Schuldenaar  
  Dulman, Jan van  Schuldeiser  
  Slotemacker, Johan Schuldenaar  
  Jonge, Reyner Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrick Albertsz 29 stuiver courante valuta. 

-Johan Berentsz is schuldig aan Jan van Dulman ƒ3 koopmansgulden en 1 
oord; dd 30-01. 
-Johan Slotemacker is schuldig aan Jonge Reyner 20 stuivers Brabants; dd 
30-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1172 RAK  80 - ll FOLIO:        258 DATUM:        31-01-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pottenbacker, Jacob Schuldenaar  
  Tonijsz, Jan Schuldeiser  
  Corvemacker, Johan Schuldenaar  
  Ende, Roloff op ‘t Schuldeiser  
  Pouwels, Johan Schuldenaar  
  Claes, Janneken Schuldenares  
  Neister, Janneken de Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ11 ph.g. en 5 stuivers Brabants, 

de gulden van 25 stuivers.  
-Johan Corvemacker is schuldig aan Roloff op ’t Ende 50 stuivers 
Brabants; dd 06-02. 
-Johan Pouwels is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ6 ph.g.; dd 08-02. 
-Janneken Claes is schuldig aan Janneken de Neister 10 stuivers courante 
valuta; dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1173 RAK  80 - ll FOLIO:       258 DATUM:         20-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peterszen, mr Johan Schuldenaar En echtg. Elisabeth 
  Peterszen, Symon Schuldeiser Van Swoll 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Symon Peterszen van Swoll 

vanwege schipper Henrick Katken namens de reders, een bedrag van ƒ100 
g.g. van 28 stuivers Brabants, te betalen in vier termijnen, n.l. vier maal met 
Michaeli ƒ25 g.g.; comparanten zullen daarentegen alle schulden van het 
schip mogen innen; mochten de termijnen niet betaald worden, dan mag 
iemand namens de reders komen om het geld te innen, waarvoor 
comparant al zijn goederen als onderpand stelt. 
NB. in de kantlijn: op 19-12-1542 is de schuld vereffend. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1174 RAK  80 - ll FOLIO:       258v DATUM:         23-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsz, Johan Schuldenaar Brunnepe 
  Stellings, Dewe Schuldenaar  
  Pottebacker, Jacob Schuldenaar  
  Budde, Johan in de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dewe Stellings ƒ4 ph.g. en 15 claeskens, van 

25 claeskens de gulden.   
-Jacob Pottebacker is schuldig aan Johan in de Budde ƒ4 ph.g. van 5½ 
stuiver Brabants en 12 stuivers; dd 08-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1175 RAK  80 - ll FOLIO:        258v DATUM:         26-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Jacob Schuldenaar Zoon wijlen Jacob Albertsz 
  Jansz, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marten Jansz een bedrag van ƒ35 

ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een schuit van 
ongeveer 5 lasten groot, die hij van Marten gekocht heeft en waarvan hij de 
helft zal betalen met St. Jacob a.s., uiterlijk met Michaeli en de andere helft 
een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren 



42 

 

en zijn overige goederen. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1176 RAK  80 - ll FOLIO:       258v DATUM:        02-03-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbertsz, Johan Schuldenaar v. Almelo - droogscheerder 
  Jans, zs Fenne Schuldeiseres Buitenconvent 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zuster Fenne Jans een bedrag van 

ƒ50 g.g. te betalen op drie achtereenvolgende Vastenavonden m.i.v. 1539.  
NB. in de kantlijn: op 09-11-1550 heeft mr Willem Rijgelberch de akte laten 
doorhalen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1177 RAK  80 - ll FOLIO:        259 DATUM:        09-03-1538 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Johan Comparant  
  Drienhuysz, Reyner van Comparant Broers 
  Drienhuysz, Evert van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat er onenigheid is geweest tussen Claes van 

Drienhuysen en zijn reders, afkomstig van een aantal vaten Jopenbier 
waarvan de reders zeggen dat het bedorven is door foute belading; zij zijn 
borgen geworden omdat de reders met recht het bier op Claes willen 
verhalen en zij beloven dat hij zal betalen en stellen als onderpand al hun 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1178 RAK  80 - ll FOLIO:        259 DATUM:         13-03-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Johan Comparant  
  Jansz, Albert Vader  
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 samenvatting Comparant, zoon van Albert Jansz Friesen, verklaart van zijn vader de 
goederen en erfenis van zijn moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1179 RAK  80 - ll FOLIO:        259 DATUM:         15-03-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Durssen, Jacob Schuldenaar  
  Roeloffsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn vanwege  Beerte Saris aan Henrick 

Roeloffsz een bedrag van ƒ16 ph.g. afkomstig van een schuit die Henrick 
namens Beerte aan comparant verkocht had; hij zal de helft betalen met St. 
Maarten en de andere helft met Pasen, waarvoor hij als onderpand stelt de 
schuit met toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1180 RAK  80 - ll FOLIO:       259v DATUM:        21-03-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jenneken Schuldenares Echtg. Jan van Zwol  

1
) 

  Dircksz, Henrick Schuldeiser  
  Bruynsz, Jan Schuldenaar  
  Cremer, Henrick  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrick Dircksz ƒ6½ ph.g. vanwege appelen. 

-Jan Bruyns is nog schuldig aan Henrick Cremer vanwege wijlen Peter 
Sticker, zijn aandeel van ƒ17 g.g. en 2½ stuivers Brabants; dd 12-04. 

   
 bijzonderheden 

1
) Op den Oord 

   

 

 

1181 RAK  80 - ll FOLIO:       259v DATUM:        31-03-1538 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Helle, Johan ter Wdn. van Heyle Vader 
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Thonijs en Johan als moeders 
erfdeel te hebben gereserveerd al zijn goederen, roerende en onroerende 
en hiervan worden zijn voorkinderen uitgesloten omdat deze hun deel 
reeds ontvangen hebben; hij zal wel van zijn goederen een 
proveniersplaats kopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1182 RAK  80 - ll FOLIO:       259v DATUM:        12-04-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Veerschip 
   
 comparanten Gelderman, Johan Schuldenaar  
  Ricolt, mr Willem Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Ricolt een bedrag van ƒ14 

ph.g. afkomstig van een veerschip met toebehoren dat hij van hem gekocht 
heeft en dat op Palmzondag 1539 betaald moet worden met de helft en een 
jaar later de rest,  waarvoor comparant als onderpand stelt het schip met 
toebehoren en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-10-1540 is schuldeiser voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1183 RAK  80 - ll FOLIO:       259v DATUM:         15-04-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schippers, Jacob Annensz Comparant En echtg. Albert(je) 
  Dubbeltsz, Alidt (Schoon)moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn (schoon)moeder ontvangen te hebben alles 

wat zij hen in de huwelijkse voorwaarden beloofd had en het vaderlijk 
erfdeel, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1184 RAK  80 - ll FOLIO:        260 DATUM:        30-04-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Petersz, Johan Schuldenaar Broers - Blokzijl 
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  Petersz, Wolter Schuldenaar  
  Jansz, Claes  Schuldenaar Uit Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Jansz een bedrag van 

ƒ161 ph.g. , gulden van 25 stuivers, afkomstig van een potschip dat zij van 
hem gekocht hebben en zij beloven te betalen met St. Jan a.s. ƒ35 g.g., 
daarna met Midwinter, in Mei, met Midwinter enz totdat alles betaald is, 
waarvoor zij als onderpand stellen het potschip met toebehoren en hun 
overige goederen. 
NB. in de kantlijn:  betaaldata; laatste betaling in 1540.       

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1185 RAK  80 - ll FOLIO:        260 DATUM:        17-05-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Moet Eten, Jan Schuldenaar Kistenmaker 
  Amstell, Gheert van Schuldeiser  
  Jenneke Schuldenares Echtg. Jan Geertsen 

1
) 

  Koeckmans, Jfr Schuldeiser  
  Zuyre, Johan Schuldenaar  
  Brouwer, Zweer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gheert van Amstell ƒ3½ enkele ph.g. waarvoor 

hij een bureau zal maken zoals dat van Jasper van Wouw, voor in het huis, 
te leveren tussen nu en St. Jan   
-De vrouw van Jan Geertsen is schuldig aan Jfr Koeckmans ƒ6 g.g. van 28 
stuivers Brabants; dd 24-05. 
-Johan Zuyre is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ15 g.g. met 1 oord; dd 02-06. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Op den Oord 

   

 

 

1186 RAK  80 - ll FOLIO:       260v DATUM:        09-06-1538 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Schepeler, Johan Intermediair  
  Vene, Tymen vd Intermediair  
  Jansz, Heyle Comparante e. zijde Oosterholt 
  Hermensz, Hermen (v) Comparante a. zijde Dochter van Mariken 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten, door de Raad gevraagd, komen tussenbeide in het conflict 

tussen Heyle Jansz en Hermen Hermensz over de nagelaten goederen van 
Mariken, waarvan Heyle Jansz, haar grootmoeder, meent alleen erfgename 
te zijn. Er wordt een schikking getroffen waarbij Heyle van alle goederen, 
ook het huisraad, afstand zal doen zonder verdere aanspraken,  waarvoor 
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zij eenmalig zal ontvangen een bedrag van 3 Gelderse rijders van 24 
stuivers Brabants het stuk en de weduwnaar van Mariken, Jan Houwinck, 
zal zijn legaat behouden van ƒ1 g.g. en 1 Joahimsdaalder, verder zal hij zijn 
moeder voor haar trouwe diensten tijdens de ziekte van zijn vrouw, geven 
ƒ1½ ph.g.; alles wordt door beide partijen geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden 

1
) de zuster van Hermen Hermensz 

   

 

 

1187 RAK  80 - ll FOLIO:       260v DATUM:        06-07-1538 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Jan Volmachtgever  
  Rijnvisch, mr Engbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Engbert Rijnvisch om zijn zaken 

waar te nemen, schulden te innen en al het nodige te doen, zoals hij zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1188 RAK  80 - ll FOLIO:        260v DATUM:        06-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Johan Schuldenaar En echtg. Anne 
  Borchertsz, Gheert Schuldeiser Gevolmachtigde 
  Nuys, Peter van Schuldeiser Idem 
  Reynersz, Arent Schuldeiser Idem 
  Agnieta Volmachtgeefster Wed. Johan v. Kempe jr 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gevolmachtigden van de 

weduwe van Johan van Kempe jr, in Keulen overleden, een bedrag van 
ƒ100 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een 
handschrift  van ƒ275 g.g. dat wijlen Evert van Wijhe schuldig was aan 
Johan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1189 RAK  80 - ll FOLIO:       261 DATUM:        20-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
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 comparanten Berntsz, Joachim Schuldenaar Schipper 
  Gheertsz, Peter Schuldeiser  
  Petersz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Gheertsz en Johan Petersz 

samen een bedrag van ƒ66 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden,  
afkomstig van een koggeschip dat hij van hen gekocht heeft, te betalen op 
St. Jacob 1539, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip met 
toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 00-05-1540 meldt Johan Petersz dat alles is betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1190 RAK  80 - ll FOLIO:       261 DATUM:        20-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Wenemars, Jan Schuldenaar  
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bernt Jansz een bedrag van ƒ104 

ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een koggeschip dat hij van 
hem gekocht heeft; hij belooft de helft met Vastenavond te betalen en de 
andere helft een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip 
met toebehoren en al zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1191 RAK  80 - ll FOLIO:       261v DATUM:        30-07-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Joachim Comparant Broer 
  Gerritsz, Peter(tje) Comparante Zuster 
  Barspijck, Gheert van Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gheert van Barspijck ontvangen te hebben de 

rentebrieven en de goederen van hun overleden broer Gert Gerritsz, die 
Gheert in bewaring had, waarvoor zij hem bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



48 

 

1192 RAK  80 - ll FOLIO:       261v DATUM:        30-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slotemacker, Jan Schuldenaar  
  Wou, Willem van Schuldeiser  
  Suere,Johan Schuldenaar  
  Huyer, Gijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem van Wou 45 stuivers Brabants. 

-Johan Suere is schuldig aan Gijsbert Huyer ƒ21 g.g. en 1 oord en 1 taecke 
wijn voor het gerechtsgeld; dd 16-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1193 RAK  80 - ll FOLIO:        261v DATUM:        06-08-1538 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat, naast de weduwe van Roloff Alferingsz 
   
 comparanten Hoff, Jacob Comparant  
  Ingen, jfr Cathrina van Schuldenares  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat jfr Cathrina van Ingen afgelost heeft twee delen 

van de jaarlijkse 2½ h.p. gevestigd op haar huis; zij heeft de schriftelijke 
bewijzen niet overgedragen, mochten deze tevoorschijn komen, dan zijn ze 
van generlei waarde meer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1194 RAK  80 - ll FOLIO:       261v DATUM:        28-08-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sluyter, Johan Schuldenaar  
  Lochem, Dirck van Schuldeiser  
  Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Lochem, Ghert van Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dirck van Lochem ƒ12 ph.g., waarvan Wolf 

Schoemacker hem ƒ5 ph.g. zal betalen.  
-Jacob Pannebacker is schuldig aan Ghert van Lochem 24 stuivers 
Brabants en 12 stuivers van het vierde gebod; dd 28-08. 
Verder is hij schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ22 ph.g. met 1 oord, waarvoor 
hij  als onderpand stelt zijn drie koeien; dd 25-10. 
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 bijzonderheden Geen 
   

  

 

1195 RAK  80 - ll FOLIO:       261v DATUM:        02-09-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Jacob Jan Comparant  
  Kistemacker, Hermen Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Hermen Kistemacker, executeur van het testament 

van Lijsken Boysters,  hem heeft gegeven ten behoeve van Agathe, de 
dochter van comparants echtgenote, een bedrag van ƒ62 ph.g. van 25 
stuivers Brabants, dat Lijsken Boyster aan Agathe, de dochter van 
Gerbrant Boyster, in het stadsboek gegeven heeft en comparant zal dit 
bedrag voor haar bewaren, zoals overledene heeft gewild. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1196 RAK  80 - ll FOLIO:       262 DATUM:        03-09-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartolts, Janneken Schuldenares  
  Paradijs, Alidt int Schuldeiseres  
  Berentsz, Johan Schuldenaar Korvenmaker 
  Memorie v. St. Cunera Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Alidt int Paradijs ƒ11 ph.g., waarvan betaald 

ƒ3 g.g. en 1 stuiver Brabants.  
-Johan Berentsz is schuldig aan de Memorie van St. Cunera ƒ10 g.g. van 28 
stuivers te betalen op St. Cathrina a.s. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1197 RAK  80 - ll FOLIO:       262 DATUM:        05-09-1538 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanckmeister, mr Jacob 

1
) Comparant En echtg. Femme 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat wijlen Jan Boss, de vader van Femme, haar twee 
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voorkinderen Henrick en Robert in zijn testament ƒ200 ph.g. heeft gegeven 
en dat de moeder, mr Jan Vos en Jan Breda daarvoor onmiddellijk 
huisraad en inboedel verkocht hebben om de kinderen te kunnen betalen; 
zij hebben dit geld nu geleend aan comparanten die beloven het niet te 
zullen verminderen, maar te vermeerderen. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Buitenkerk 

   

 

 

1198 RAK  80 - ll FOLIO:       262 DATUM:        06-09-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenbarch, Jacob van Comparant En echtg. Geertruidt 
  Hardenbarch, Cele Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart de ƒ150 g.g. van 28 stuivers de gulden, ontvangen te 

hebben die zijn overleden vader, Cele van Hardenbarch, hem in zijn 
testament had gegeven, waarmee hij zijn erfdeel heeft ontvangen en geen 
enkele aanspraak meer zal doen gelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1199 RAK  80 - ll FOLIO:        262v DATUM:         11-09-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Jacob Schuldenaar  
  Petersz, Willem Schuldeiser  
  Scerprichter, Jan de Schuldenaar  
  Wever, Engbert de Schuldeiser  
  Cameler, Joest Schuldenaar  
  Backer, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Petersz ƒ33 ph.g. en 1 oord. 

-Jan de Scerprichter is schuldig aan Engbert de Wever 17 stuivers 
Brabants. 
-Joest Cameler is schuldig aan Marten Backer ƒ15 ph.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1200 RAK  80 - ll FOLIO:        262v DATUM:         02-10-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   



51 

 

 onroerend goed Niet vemeld 
   
 comparanten Raebe, Johan Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van zijn schoonzuster zijn 

aandeel in de nalatenschap van zijn broer Claes Raeben en nog ƒ60 ph.g. 
daarbij, waarvoor hij haar bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1201 RAK  80 - ll FOLIO:       262v DATUM:         12-10-1538 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, Jan Intermediair  
  Boecop, Dirck te Intermediair  
  Jansz, Bouwe Comparant e. zijde En echtg. Griete - Ens 
  Dodensz, Jacob Comparant a. zijde  De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten, aangezocht door de Raad, hebben een geschil helpen 

oplossen tussen Bouwe Jansz en echtgenote en de weduwe van Jacob 
Dodensz over een geldkwestie. Er wordt besloten dat de weduwe de 
andere comparanten een bedrag van ƒ6 g.g. van 28 stuivers zal betalen, 
waarvan zij met Vastenavond ƒ2, met Pasen weer ƒ2 en tenslotte met 
Vastenavond daarna de rest betaalt. Daarmee moet het probleem opgelost 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1202 RAK  80 - ll FOLIO:       262v DATUM:         30-10-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swoll, Jan van Schuldenaar Brunnepe 
  Sasse, Albert Schuldeiser  
  Splinter, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Sasse een bedrag van ƒ3 ph.g. en 2 

stuivers Brabants en 1 oord, te betalen de helft met Midwinter en de andere 
helft met Maria Lichtmis daarna. 
-Ook is hij schuldig aan Johan Splinter ƒ1½ ph.g. en 1 oord. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1203 RAK  80 - ll FOLIO:        262v DATUM:        06-11-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Johan Schuldenaar  
  Clappell, Gheert Schuldeiser  
  Vene, Alfert van der Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Clappell een bedrag van 

ƒ24 g.g., te betalen op St. Jan en uiterlijk op St. Jacob en mocht hij in 
gebreke blijven dan zal Alfert van der Vene zijn borg zijn. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1204 RAK  80 - ll FOLIO:        263   DATUM:         09-11-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Jan  Schuldenaar En echtg. Else 
  Cuper, Peter Schuldeiser  
  Lieffertsz, Thonis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Cuper en Thonis Lieffersz 

een bedrag van ƒ22 g.g. de gulden van 31 stuivers Brabants, waarvoor hij 
als onderpand stelt hun goederen, om eventueel de schuld te verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1205 RAK  80 - ll FOLIO:        263 DATUM:        20-11-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oltzende, Jan van Schuldenaar  
  Kerckhoff, Kunne Schuldeiseres  
  Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Petersz, Jan Schuldeiser  
  Corvemacker, Jan Schuldenaar  
  Wachter, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Kunne Kerckhoff ƒ6 g.g. van 30 stuivers 

Brabants. 
-Jacob Pannebacker is schuldig aan Jan Petersz ƒ4 ph.g. lopend geld; dd 
02-12. 
-Jan Corvemacker is schuldig aan Jan Wachter 38 stuivers Brabants en 5 
pandegelden; dd 11-12. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1206 RAK  80 - ll FOLIO:        263 DATUM:        16-12-1538 

 onderwerp Overdracht administratie 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Urck, Johan van Comparant Wdn. Lubbe t. Toerne 
  Toerne, Garbrich ten  Grootmoeder  
  Toerne, Albert ten Familielid Priester 
  Enss, Lubbert van Idem  
  Borchertsz, Gheert Idem  
  Kruese, Johan Executeur  
  Busch, Engbert ten Executeur  
     
 samenvatting Comparant, vader van Lubbeken en zijn familieleden verklaren dat de 

executeurs van Claes Kruese en Lodewich diens echtgenote, hen een goed 
overzicht hebben gegeven van de administratie vanaf het jaar 1529 tot nu 
van de goederen van wijlen comparants echtgenote die zij beheerden en 
dat zij alle bescheiden daarvan hebben ontvangen, zodat comparanten hen 
geheel vrijwaren van aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1207 RAK  80 - ll FOLIO:       263v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hansz, Jorgen Comparant  
  Keysers, Jan Schuldeiser In Bremen 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Jan Keysers uit het huis waar comparant nu in 

woont jaarlijks 10 h.p. ontvangt, waarvan hij nu 2½ h.p. heeft afgelost en 
waarmee Jan Keysers een kostkopersplaats gekocht heeft en dat 
schuldeiser nog jaarlijks als tijns uit het huis zal ontvangen 7½ h.p. die 
comparant jaarlijks zal betalen, af te lossen met 20 gulden voor de gulden 
en met alle rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1208 RAK  80 - ll FOLIO:       263v DATUM:        02-01-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jansz, Johan Comparant Broers 
  Jansz, Peter Comparant  
  Jansz, Hermen Comparant  
  Jansz, Lijsbeth Comparante Zuster 
  Hoerne, Lijsebeth van Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefmoeder de goederen en erfenis van 

hun vader, Johan Kaye, ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1209 RAK  80 - ll FOLIO:        263v DATUM:        20-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Wygers, Jacob Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Wygers een bedrag van ƒ6 

ph.g. , waarvan hij de helft moet betalen in mei en de andere helft met St. 
Jan en dan is alles vriendelijk opgelost. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1210 RAK  80 - ll FOLIO:        263v DATUM:        30-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Fije Schuldeiser Wed. Albert Friese 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Albert Friese een 

bedrag van ƒ179 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een 
koggeschip dat hij van haar gekocht heeft en belooft te betalen met 
Pinksteren ƒ25 ph.g. en de helft van de rest op St. Jan 1540 en de laatste 
helft met St. Maarten 1541, waarvoor hij het schip als onderpand stelt.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1211 RAK  80 - ll FOLIO:       264 DATUM:        31-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Lubbertsz, Jan Schuldenaar  
  Hoeck, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Hoeck een bedrag van ƒ303 

koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij 
van hem gekocht heeft, waarvan hij met Maria Lichtmis 1540 ƒ101 zal 
betalen en in 1541 en ’42 hetzelfde bedrag; hij stelt daarvoor als onderpand 
het schip met toebehoren en al zijn overige goederen. Als hij buitengaats 
wil zeilen, moet hij een borg aanstellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1212 RAK  80 - ll FOLIO:        264 DATUM:         03-02-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Diricksz, Joachim Schuldeiser  
  Petersz, mr Jan Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Joachim Diricksz ƒ8 ph.g. en 4 stuivers 

Brabants. 
-mr Jan Petersz is schuldig aan Claes Jansz ƒ7 g.g. en 1 oord. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1213 RAK  80 - ll FOLIO:       264 DATUM:        05-02-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kenser, Joest Jansz Schuldenaar  
  Luyte Schuldeiser Wed. Focx vd Frenickers 
  Goesener, Jan Schuldenaar  
  Scroer, Jacob Schuldeiser  
  Helle, Jan ter Schuldenaar  
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Focx van de 

Frenickers ƒ20 g.g., waarvoor hij als onderpand stelt zijn goederen, 
inboedel en huisraad, zodat de schuld te alle tijde verhaald kan worden. 
-Jan Goesener is schuldig aan Jacob Scroer ƒ15 g.g. en 1 stuiver Brabants; 
dd 10-02. 
-Jan ter Helle is schuldig aan Bernt Jansz 24 stuivers Brabants; dd 13-02. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1214 RAK  80 - ll FOLIO:        264 DATUM:        12-02-1539 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huizen 
  Kampen, Oudestraat en Hofstraat 
   
 comparanten Knippenborch, Jan  Comparant  
  Hoeck, Truyde van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Truyde van Hoeck te hebben overgedragen een 

Schepenbrief die recht geeft op ¼ deel en 
1
/16  deel van de huizen van wijlen 

Jan de Legen, waarvan één in de Oudestraat en één in de Hofstraat is 
gelegen; dit ter afdoening van de schuld die hij aan haar heeft volgens 
handschrift. Schuldeiseres zal dit bewijs verkopen en als zij daar niet voor 
krijgt wat het handschrift vermeldt, zal comparant het aanvullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1215 RAK  80 - ll FOLIO:       264v DATUM:         21-02-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Johan ten Borg  
  Reynersz, Wicher  Idem  
  Wesseltsz, Dirck Idem  
  Aertsz, Hermen Idem  
  Reynersz, Arent Begunstigde  
  Genemuyden, Egbert v. Schuldenaar  
  Faes, Gheert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten, borgen voor Arent Reynersz ten behoeve van de 

kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk, verklaren van Egbert van 
Genemuyden en Gheert Faes hun deel van het geld ontvangen te hebben 
dat comparanten de kerkmeester hadden beloofd te betalen, n.l. 46 h.p., 
waarvoor zij hen bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1216 RAK  80 - ll FOLIO:        264v DATUM:         die quo supra  (zie boven) 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
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 comparanten Franckensz, Jacob Schuldenaar Schipper 
  Henricken Schuldeiseres Wed. Jan Beerensz  
  Claesz, Francke Borg Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Beerensz een 

bedrag van ƒ100 ph.g., de gulden van 25 stuivers Brabants, afkomstig van 
een everschip dat hij van haar gekocht heeft en belooft met Vastenavond 
1540 te betalen ƒ34 ph.g. en ook in 1541 en ’42; hij stelt als onderpand het 
schip met toebehoren en verder al zijn goederen. De vader van Jacob is 
borg.   
NB. in de kantlijn: op 08-05-1540 is de eerste betaling gedaan; tweede 
betaling in 1541 en de voogd over het kind (van schuldeiseres) ontvangt de 
rest op 20-03-1542. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1217 RAK  80 - ll FOLIO:        264v DATUM:        26-02-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Gheertsz, Jan Schuldenaar Voerman 
  Wijchersz, Claes Schuldeiser  
  Backer, Jan Schuldenaar  
  Willemsz, Gijsbert Schuldeiser  
  Apell, Herman ten Borg  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Wijchersz 3 h.p. 

-Jan Backer is schuldig aan Gijsbert Willemsz ƒ50 koopmansgulden, te 
betalen met Pasen 1540, afkomstig van een boeierschip dat Jan gekocht 
heeft en waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al 
zijn goederen; er is een borg aangesteld.   
Akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1218 RAK  80 - ll FOLIO:       265 DATUM:        28-02-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemacker, Jan Schuldenaar  
  Corvemacker, Lubbert Schuldeiser  
  Gheertsz, Jan Schuldenaar  
  Wayer, Gert Schuldeiser  
  Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Enss, Jacob van Schuldenaar  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Corvemacker ƒ½ ph.g. 
-Jan Gheertsz is schuldig aan Gert Wayer ƒ2 ph.g. en 1 oord; dd 05-03. 
-Jacob Pannebacker is schuldig aan Jacob van Enss ƒ14 courante valuta; 
dd 05-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1219 RAK  80 - ll FOLIO:        265 DATUM:        08-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Bijll, Johan Schuldenaar van Doesburg 
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob van Graes een bedrag van 

ƒ50 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een everschip dat hij 
van hem gekocht heeft en belooft met St. Jacob het vierde deel te betalen, 
met Vastenavond, met St. Jacob daarna en het laatste deel met 
Vastenavond 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het everschip met 
toebehoren en zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1220 RAK  80 - ll FOLIO:       265 DATUM:         10-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Bruynsz, Jan Schuldenaar  
  Haecke, Gijse Schuldeiser  
  Gheertsz, Johan Schuldenaar Brouwer - echtg. Alijt 
  Olst, mr Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijse Haecke ƒ6½ g.g. van 28 stuivers 

Brabants. 
-Johan Gheertsz en echtgenote zijn schuldig aan mr Henrick van Olst ƒ50 
g.g. te betalen met Pasen a.s., afkomstig van een huis dat zij van hem 
gekocht hebben; folio 265v, dd 07-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1221 RAK  80 - ll FOLIO:       265 DATUM:    maandag na beloken Pasen - 13-04 1539 

 onderwerp Afspraak 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oertinck, Johan Comparant Echtpaar 
  Roelofs, Femme Comparante  
  Hudde, Henrick Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Henrick Hudde de dochter van Femme, Sara, 

bij zich in huis genomen heeft om haar te verzorgen zo lang hij wil, dat hij 
daar niet aan gehouden kan worden en dat comparanten haar weer bij zich 
zullen nemen als de moeder dat wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1222 RAK  80 - ll FOLIO:        265v DATUM:        18-04-1539 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cornelisz, Jan Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat er indertijd is afgesproken dat hij het kind van zijn 

overleden schoonzuster, Magdalena, gedurende twaalf jaar op Pasen 4 h.p. 
zou geven, waarvan in 1539 één jaar betaald is en dat hij nu belooft de 
andere elf jaar dit uit te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt de ƒ6 g.g. 
per jaar die hem nog toekomen uit het huis van Coppen op de Vloeddijk. 
NB. in de kantlijn: op 31-10-1545 meldt Henrick Hodde, voogd, dat alles is 
geregeld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1223 RAK  80 - ll FOLIO:       265v DATUM:        07-05-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Reynersz, Jacob Schuldenaar  
  Claesz, Cornelys Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelys Claesz een bedrag van 

ƒ311 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft en belooft met St. Jacob het vierde deel hiervan 
te betalen, de andere drie delen in de komende drie meimaanden zodat in 
1541 alles zal zijn betaald; hij stelt het schip met toebehoren als onderpand 
en al zijn overige goederen en belooft niet buitengaats te gaan voordat 
alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1224 RAK  80 - ll FOLIO:       266 DATUM:        19-05-1539 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanckmeester, mr Jacop Schuldenaar Buitenconvent 
  Packbergen, Willem v. Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem van Packbergen 35 

stuivers Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1225 RAK  80 - ll FOLIO:       266 DATUM:        19-05-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Wenemarsz, Johan Schuldenaar  
  Jansz, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Jansz een bedrag van ƒ148 

ph.g. van 25 stuivers Brabants afkomstig van een koggeschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen op twee 
achtereenvolgende Vastenavonden met ƒ74 ph.g.; Johan stelt daarvoor ten 
onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1226 RAK  80 - ll FOLIO:       266 DATUM:        24-05-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend 

goed 
n.v.t. 

   
 comparanten Raebe, Jan Comparant  
  Claesz, Henrick Executeur  
  Peters, Jacob Executeur  
  Enss, Jan van Voogd  
  Geertsz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs van het testament van zijn broer 

Claes Raebe de erfenis te hebben ontvangen die hem toekomt, waarvoor 
hij hen bedankt. 
De voogden over de kinderen van Engbert Raebe hebben van de 
executeurs de erfenis ontvangen van hun oom Claes Raebe, waarvoor zij 
hen bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1227 RAK  80 - ll FOLIO:        266v DATUM:        24-05-1539 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Glaesemacker, Johan Comparant e. zijde  
  Peters, Hans Idem  
  Hollander, Peter Idem Glazenmaker 
  Laurensdr, Geertien Weduwe Van Claes Raebe 
  Heerde, Henrick van Comparant a. zijde  
  Geertsz, Willem Idem  
  Ens, Jan van  Idem  
     
 samenvatting Comparanten ter ene zijde treden op namens de weduwe van Claes Raebe 

en comparanten ter andere zijde namens de erfgenamen van Claes; zij 
verklaren een boedelscheiding te hebben gemaakt waarbij iedereen 
tevreden is en de weduwe bedankt. Deze behoudt voor zich zelf de 
jaarlijkse 4 ponden die haar man ontving uit het huis van wijlen Claes 
Hasevelt en de andere erfgenamen behouden het erf met de boomgaard in 
Veessen waarin Claes een aandeel had. Hiermee zijn alle voorgaande 
afspraken teniet gedaan; blijken er nog schulden te zijn, dan worden deze 
met elkaar gedeeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1228 RAK  80 - ll FOLIO:       266v DATUM:        18-06-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Egberts, Jan Schuldenaar Van Zwolle 
  Gerrijts, Willem Schuldeiser Uit Kampen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerrijts een bedrag van 

ƒ390 c.g. van 20 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een 
karveelschip dat comparant van hem gekocht heeft; hij heeft beloofd met 
Michaeli te betalen met ƒ25 en de rest in drie termijnen, n.l. met St. Jan 
1540 t/m 1542, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met 
toebehoren en al zijn  overige goederen om eventuele schade te kunnen 
verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1229 RAK  80 - ll FOLIO:        267 DATUM:        23-06-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Aertsz, Jan Schuldenaar En echtg. Machtelt 
  Reynersz, Reyner Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reyner Reynersz een bedrag van 

ƒ33 ph.g. afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft, te 
betalen in drie halfjaarlijkse  termijnen, waarvoor hij als onderpand stelt het 
potschip met toebehoren en al zijn goederen. 
Verder bekent comparant nog schuldig te zijn aan Reyner een bedrag van 
ƒ20 ph.g. afkomstig van de aankoop van dat schip, dat hij binnen twee 
maanden zal betalen, waarvoor een bezegelde brief van drie mud goede 
winter rogge als onderpand dient. 
NB. in de kantlijn: op  05-05-1542 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1230 RAK  80 - ll FOLIO:        267v DATUM:        08-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jan Schuldenaar  
  Ross, Coen Schuldeiser  
  Aertsz, Jan Schuldenaar  
  Heere, Herman Schuldeiser  
  Janne Schuldenares Echtg. Claes Petersz 
  Vaelken, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Coen Ross 27 claeskens en 20 stuivers 

Brabants. 
-Jan Aertsz is schuldig aan Herman Heere ƒ13 ph.g. en 5 stuivers 
Brabants; dd 14-07.  
-De vrouw van Claes Petersz is schuldig aan Willem Vaelken ƒ5 g.g. min 
een ½ oord; dd 22-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1231 RAK  80 - ll FOLIO:        267v DATUM:        11-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Jansz, Jacob Schuldenaar Enkhuizen 
  Johansz, Ide Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ide Johanszoon een bedrag van 

ƒ41 koopmansgulden afkomstig van een schuit die hij van hem gekocht 
heeft, waarvan hij de helft met Kerstmis zal betalen en de andere helft met 
St. Jan daarna, iedere termijn met een speling van acht dagen; als 
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onderpand stelt hij de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen.   
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1232 RAK  80 - ll FOLIO:        267v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Vrancke, Jacob Schuldenaar  
  Andriesz, Claes Schuldeiser van Texel 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Andriesz een bedrag van 

ƒ195 koopmansgulden, afkomstig van een karveelschip met toebehoren 
dat hij van hem gekocht heeft, te betalen op vier achtereenvolgende St. 
Jansdagen, waarvoor comparant als onderpand stelt het karveelschip met 
toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1233 RAK  80 - ll FOLIO:        268 DATUM:         25-07-1539 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Vicarie 
   
 comparanten Lochum, Johan van Borg  
  Driell, Johan van Borg  
  Hermensz, Hermen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten zijn borg geworden ten behoeve van de vicarie van OLV in de 

St. Nicolaaskerk voor Hermen Hermensz, omdat de zonen van mr 
Godschalck ten Indyck en Joachim van Ingen zo oud zijn dat zij tot priester 
gewijd kunnen en willen worden en Hermen Hermensz afstand zal moeten 
doen van zijn ambt, op straffe van ƒ200 g.g., waarvoor comparanten borg 
staan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1234 RAK  80 - ll FOLIO:       268 DATUM:         30-07-1539 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Matheeus, Wynolt Volmachtgever Van Deventer 
  Suyre, Jan Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Suyre om namens hem, in der 

minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat Dirck Tripmacker hem 
schuldig is volgens handschrift, indertijd geschreven door Jan 
Knippenborch zijn dienaar en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1235 RAK  80 - ll FOLIO:       268 DATUM:         04-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Hermans, Johan Schuldenaar En echtg. Geertgen 
  Procurator Schuldeiser en Convent Brunnepe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de procurator en het convent 

in Brunnepe een bedrag van ƒ6 g.g. afkomstig van de aankoop van een 
huis van Geert van Doetinchem; zij beloven op Vastenavond te betalen, 
waarvoor zij als onderpand stellen het huis in kwestie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1236 RAK  80 - ll FOLIO:       268v DATUM:        04-08-1539 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schepelaer, Johan Intermediair  
  Cromme, Claes Intermediair  
  Suyre, Johan Comparant e. zijde Voor Johan Everts sr 
  Droochscherer, Johan Idem  
  Kerstgens, Claes Idem  
  Everts, Bartelt Comparant a. zijde Voor jfr Evert Jansz 
  Dieffholt, Henrick van  Idem  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad verzocht, treden op als intermediair tussen 

comparanten ter ene zijde namens Johan Everts sr en die ter andere zijde 
namens zijn zuster en proberen tot een schikking te komen over de kwestie 
van de ƒ100 g.g. die Johan toegekend waren uit zijn moeders goederen en 
de lijfrente van 7 h.p. per jaar, waarvoor zijn zuster hem levenslang van 
eten en drinken zou voorzien en verzorgen bij ziekte. De 
vertegenwoordigers van jfr Evert verklaren dat zij zich aan de afspraak zal 
houden en zij stelt daarvoor als onderpand al haar goederen. Hiermee zijn 
alle voorgaande afspraken teniet gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1237 RAK  80 - ll FOLIO:          268v DATUM:         08-08-1539 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsz, Jan Schuldenaar  
  Slotemacker, Jan Schuldeiser  
  Hasselt, Jan van Schuldenaar  
  Thonijsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Slotemacker ƒ1 g.g. te betalen op Michaeli  

a.s. 
-Jan van Hasselt is schuldig aan Jan Thonijsz ƒ4 g.g.; dd 13-08. 
NB. in de kantlijn:  05-05-1541 is dit betaald door Katrina van Hasselt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1238 RAK  80 - ll FOLIO:        268v DATUM:         21-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Benninck, Johan Schuldenaar  
  Heker, Jan ten Schuldenaar Doesburg 
  Oesten, Jan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Oesten een bedrag 

van ƒ22½ ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een everschip dat 
zij van Johan gekocht hebben en zij beloven met St. Maarten ƒ10 ph.g. te 
betalen en de rest met St. Jan 1540, waarvoor zij als onderpand stellen het 
everschip met toebehoren en verder al hun goederen om eventuele schade 
te verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1239 RAK  80 - ll FOLIO:       269 DATUM:        22-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Oesten, Johan van  Schuldenaar  
  Claes, Griete Schuldeiseres  
  Vene, Jan Momber  
  Glasemacker, Peter  Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Griete Claes en haar mombers 

een bedrag van ƒ159 ph.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren 
dat hij van Griete gekocht heeft; hij belooft dit in drie jaar te betalen met 
zes halfjaarlijkse betalingen van ƒ26½ ph.g. en stelt als onderpand het 
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schip met toebehoren en verder al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 21-05-1542 meldt een van de voogden dat alles 
betaald is, op één termijn na; schuldenaar zal Griete met St. Jacob over 
een jaar nog een pond groot Vlaams betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1240 RAK  80 - ll FOLIO:        269v DATUM:        24-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oltsende, Jan van Schuldenaar  
  Blauwe, Jan Schuldeiser  
  Lasman, Johan Schuldenaar  
  Henricksz, Ulrich Schuldeiser De weduwe van … 
  Coster, Jacob Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Blauwe een ton keuterbier en 2 ton 

stuivers bier. 
-Johan Lasman is schuldig aan de weduwe van Ulrich Henricksz ƒ2 g.g. en 
1 stuiver Brabants; dd 27-08. 
-Jacob Coster is schuldig aan Jan Blauwe 5 ton bier en 5 ton coyte. ..??dd 
01-09. 
NB. in de kantlijn: op 25-09-1539 is hierop betaald ƒ2 Emdengulden, 24 
claeskens voor de gulden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1241 RAK  80 - ll FOLIO:       269v DATUM:        03-09-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Coepsz, Henrijck Schuldeiser  
  Delden, Jan van Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Claes Schuldeiser  
  Geertsz, Alijt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrijck Coepsz ƒ6 g.g. en 10 stuivers 

Brabants. 
Aan Alijt Geertsz ƒ2½ koopmansgulden; dd 10-09. 
-Jan van Delden is schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ31½ g.g. en 1 stuiver; dd 
10-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



67 

 

1242 RAK  80 - ll FOLIO:       269v DATUM:        12-09-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herman(na) Schuldenares Echtg. Johan v. Oltsende 
  Wieringe, Peter van  - jr Schuldeiser  
  Oltsende, Johan van Schuldenaar  
  Willems, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jonge Peter van Wieringe ƒ33½ 

koopmansgulden van 20 claeskens voor de gulden. 
-Johan van Oltsende is schuldig aan Rutger Willems 19 schellingen 
Vlaams; dd 10-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1243 RAK  80 - ll FOLIO:       269v DATUM:        03-10-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lochum, Johan van  Comparant  
  Hekelmacker, Peter Comparant  
  Alidt Weduwe Van Jelle 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Jelle Pelsers, Thomas, 

Marryken en Luytken, verklaren van de weduwe de erfenis van de drie 
kinderen ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1244 RAK  80 - ll FOLIO:       270 DATUM:        11-10-1539 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Herberg de drie Torens 
   
 comparanten Evertsz, Jan Comparant In de drie Torens 
  Urck, mr Volcker van Buurman  
  Reynersz, Reyner Buurman Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat mr Volckert van Urck en Reyner Reynersz met hun 

adherenten buren zijn van de herberg die hem toebehoort en menen 
daardoor schade te zullen oplopen waarvoor zij hem hebben 
aangesproken; hij belooft hen indien zij schade mochten ondervinden, dat 
hij deze zelf zal vergoeden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1245 RAK  80 - ll FOLIO:       270 DATUM:         21-10-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Packbergen, Joachim v. Schuldenaar Schipper 
  Friese, Peter Albertsz Schuldeiser En echtg. Griete 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Peter Alberts Friest en diens echtgenote een 

bedrag van ƒ180 ph.g., van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een groot 
everschip, waarvan hij met St. Maarten ƒ14 ph.g. zal betalen, met 
Pinksteren daarna ƒ10, met St. Michael ƒ20 en de rest met vijf Michaels 
dagen daarna; als onderpand stelt hij het everschip met toebehoren en al 
zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op diverse data: betaling van ƒ40, ƒ20 en ƒ22 ph.g. op 
23-10-1541.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1246 RAK  80 - ll FOLIO:       270v DATUM:        29-10-1539 

 onderwerp Opdracht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacop(je) Comparante  
  Baeck, Peter Echtgenoot  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar echtgenoot tijdens haar afwezigheid, in het 

gerecht van Elburg een opdracht heeft gekregen ten behoeve van Geert en 
Bernt Koersten inzake alle goederen die zij geërfd hebben van hun moeder 
Peter(tje) Coerentsz, dat zij deze opdracht tot hun genoegen hebben 
aangenomen en dat zij geen aanspraken zullen hebben op opdrachtgevers. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1247 RAK  80 - ll FOLIO:       270v DATUM:        30-10-1539 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Veene, Johan van Comparant Domheer te Utrecht 
  Hoff, Jacop Momber  
  Hattum, Arent van Koper Mede raadslid 
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 samenvatting Comparant verklaart dat hij met Arent van Hattum een koopcontract heeft 

afgesloten van een huis in Kampen dat hij hem verkocht heeft en dat hij 
koper beloofd heeft dit contract geheel na te leven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1248 RAK  80 - ll FOLIO:       271 DATUM:        03-11-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenbarch, Johan Herm. vd Comparant  
  Cuper, Egbert Broer  
  Hermensz, Egbert Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn broers het geld en de erfenis ontvangen te 

hebben van zijn aandeel in de erfenis van zijn ouders; verder meldt hij dat 
zijn vrouw accepteert en tevreden is met de koop die comparant met zijn 
broers gedaan heeft en voor hem zal instaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1249 RAK  80 - ll FOLIO:       271 DATUM:        05-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Jan Schuldenaar  
  Corvemackers, Alijdt Schuldeiseres  
  Slotemaker, Jan Schuldenaar  
  Luytthiensz, Thijs Schuldeiser  
  Blauwe, Johan Schuldenaar  
  Jorisz, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alijdt Corvemackers ƒ1 ph.g. en 12 gosselers. 

-Jan Slotemaker is schuldig aan Thijs Luytthiensz ƒ10½ ph.g.; dd 12-11. 
-Johan Blauwe is schuldig aan Marten Jorisz ƒ6 g.g. van 28 stuivers de 
gulden, min één stoter. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1250 RAK  80 - ll FOLIO:       271 DATUM:        13-11-1539 

 onderwerp Verzorging 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheertsz, Jacop Comparant En echtg. Trijne 
  Henrijcksz, Lubbert Voogd  
  Smit, Otto Voogd  
  Claesz, Herman Borg  
  Smijt, Willem Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben afgesproken om het nagelaten kind, 

Henrijckgen, van Bernt Holtsager als hun eigen kind gedurende drie jaar te 
verzorgen, waarvoor de voogden een bedrag van ƒ15 g.g. zullen betalen 
van 28 stuivers de gulden; comparanten hebben de rente daarvan en na 
verloop van de periode zullen zij het geld weer aan de voogden 
overhandigen, waarvoor twee borgen zijn aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1251 RAK  80 - ll FOLIO:       271v DATUM:        03-12-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Jan Schuldenaar  
  Cremer, Henrick Schuldeiser  
  Delden, Johan van Schuldenaar  
  Enss, Claes van Schuldeiser  
  Coster, Jacop Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldeiser  
  Apell, Henrick ten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Cremer ƒ12 en 4½ stuiver Brabants. 

-Johan van Delden is schuldig aan Claes van Enss ƒ16½ g.g.; dd 15-12. 
-Jacop Coster is schuldig aan Peter Vriese ƒ4 koopmansgulden en 2 
stuivers Brabants; dd 17-12. 
Aan Henrick ten Apell is hij schuldig ƒ7 koopmansgulden en 4 stuivers 
Brabants; dd 17-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1252 RAK  80 - ll FOLIO:       271v DATUM:        04-12-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bussenschutte, mr Hans Comparant En echtg. Geertruidt 
  Kerckhoff, Jan Gevolmachtigde  
  Oetbertsz, Wijman Volmachtgever Wijhe 
  Oetbertsz, Gheert Volmachtgever Idem 
  Valck, Hermen Comparant  
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  Trier, Thonis van Executeur  
  Cappe, Bernt Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de executeurs van wijlen mr Willem 

Bussenschutte en diens echtgenote Mechtelt hen de goederen hebben 
overhandigd die zij hebben achtergelaten; mochten er nog schulden zijn, 
dan zullen comparanten die betalen, zodat de executeurs gevrijwaard zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1253 RAK  80 - ll FOLIO:       271v DATUM:        19-12-1539 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Twee stukken land en drie roeden dijk 
  Wilsem, bij de Scheer en de Eng  
   
 comparanten Schepeler, Johan Intermediair  
  Veen, Tymen vd Intermediair  
     
 samenvatting Comparanten, daartoe door de Raad verzocht, hebben een verdeling 

gemaakt van twee stukken land met drie roeden dijk, nagelaten door Bele 
op de Rijt; het ene stuk, groot 1½ morgen, gepacht door Gheert Gheertsz 
en het andere stuk, groot drie morgen, gebruikt door Thijs Jacobsz: Fenne 
van Ens ontvangt twee delen, Femme, de dochter van Fenne Gheertsz het 
derde deel, Lamme Lubberts het vierde deel en Geertruydt Engberts het 
vijfde deel, waarmee elk mag doen wat hem uitkomt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1254 RAK  80 - ll FOLIO:       271v DATUM:        04-01-1540 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Voss, Jan Volmachtgever Schout Kuinre 
  Monnichem, Hans van  Volmachtgever Accijnsmeester Lemmer 
  Hugens, Jan Gevolmachtigde Schipper 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Claesz, verstrekken een 

volmacht aan schipper Jan Hugens om ten behoeve van de kinderen het 
huis van Jan Claesz over te dragen aan Willem Michielsz en diens vrouw 
Geese. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1255 RAK  80 - ll FOLIO:       272 DATUM:        29-12-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Gerrijtsz, Jan Otte Schuldenaar  
  Zwaene, Willem Willemsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Willemsz Zwaene een 

bedrag van ƒ92 ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een 
potschip dat comparant van hem gekocht heeft en hij heeft beloofd dit in 
twee termijnen te betalen, te weten met Nieuwjaar 1541 en de andere helft 
met Nieuwjaar 1542; hij stelt als onderpand het schip met toebehoren en al 
zijn overige goederen om eventuele schade te kunnen verhalen. 
NB. in de kantlijn:  de eerste termijn is betaald en van de laatste termijn is 
ƒ30 ph.g. betaald, dd zaterdag Epiphanie 1542. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1256 RAK  80 - ll FOLIO:       272 DATUM:        19-01-1540 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kroese, Johan Volmachtgever  
  Mette, jfr Volmachtgeefster Wed. Lubbert v. Hattum 
  Hattum, mr Luyttyen v. Zoon  
  Laer, Henrijck ter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, executeurs van het testament van Arent van Hattum, 

verstrekken een volmacht aan Henrijck ter Laer om namens hen alle 
goederen, geld, koopmanschap e.d. te vorderen die Arent van Hattum heeft 
nagelaten in de landen van de keizerlijke majesteit, deze te verkopen en 
verder al het nodige te doen zoals zij zelf gedaan zouden hebben 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1257 RAK  80 - ll FOLIO:       272v DATUM:        28-01-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Vicarie 
   
 comparanten Dulman, Johan van Schuldenaar  
  Kroese, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn, als bewaarder van de vicarie van 

Maria Magdalen in de St. Nicolaaskerk, aan Johan Kroese een bedrag van 
ƒ8½ g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van een muur tussen de hof 
van de vicarie en de hof van Jan van Dulman; hij belooft gerechtelijk te 
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betalen met Pasen ƒ½ g.g. en de volgende jaren ƒ1 g.g. totdat alles betaald 
is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1258 RAK  80 - ll FOLIO:       272v DATUM:        31-01-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Jan Wdn. Lijstien v. Hardenbarch 

1
) 

  Hardenbarch, Tymen v. Voogd Oom 
  Hardenbarch, Evert v. Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Harbart, Peterken, Janneken en 

Michiell als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ22 ph.g. 
Hollandse courant, die hij over twee jaar zal uitbetalen, maar waarvan hij 
wel de rente zal geven, waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt; de 
twee jongste kinderen zal hij tot hun volwassenheid verzorgen en 
onderhouden, de twee oudste de komende twee jaar, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden 1) Scheepstimmerman 
   

 

 

1259 RAK  80 - ll FOLIO:       273 DATUM:        31-01-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Johan Comparant  
  Abbes, Gerrijt Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Jan Claesz, zoon van wijlen Claes Jansz, 

rijnschipper, verklaren ontvangen te hebben de goederen en erfenis die 
hun pupil van zijn ouders heeft geërfd, waarvoor zij bedanken met belofte  
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1260 RAK  80 - ll FOLIO:       273 DATUM:        04-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Janne Schuldenares  
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  Olijslagers, Bele Schuldeiseres  
  Coster, Jacop Schuldenaar  
  Vleyshouwer, Bartolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bele Olijslagers ƒ2 g.g. van 28 stuivers 

Brabants voor de gulden. 
-Jacop Coster is schuldig aan Bartolt Vleyshouwer ƒ5 ph.g. van 25 stuivers 
voor de gulden; folio 273v, dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1261 RAK  80 - ll FOLIO:       273 DATUM:         05-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Groningen, Jacop van Schuldenaar  
  Franxz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Franxz een bedrag van ƒ342 

koopmansgulden van 20 stuivers Brabants voor de gulden, afkomstig van 
een karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; hij heeft 
beloofd in twee termijnen te betalen, n.l. met Maria Lichtmis 1541 en de 
andere helft in 1542, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met 
toebehoren en al zijn  overige goederen. Als comparant buitengaats gaat 
zeilen, is een borg nodig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1262 RAK  80 - ll FOLIO:       273v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Dubbeltsz, Claes Comparant Reders 
  Vriese, Wubbe Idem  
  Bolten, Jan van Idem  
  Friesse, Salinck Idem  
  Sasse, Gijsbert Idem  
  Dubbeltsz, Henrick Idem  
  Backer, Marten  Idem  
  Genemuyden, Lubbert v. Idem De echtg. van … 
     
 samenvatting Comparanten, reders van het schip dat Jacob van Groningen van Gheert 

Francken gekocht heeft, verklaren dat Jacob de schuldbekentenis heeft en 
deze zal betalen in vier termijnen , waarvoor zij borg staan, omdat Jacob 
met het schip buitengaats gaat zeilen; Salinck is niet verder borg dan voor 
zich zelf. Deze bekentenissen heeft Jacob gerechtelijk gemeld en naast zijn 
1½ achtste scheepsdeel ook zijn goederen als onderpand gesteld. 
NB. in de kantlijn: op 03-02-1541 heeft Gerrijt Vrancken gemeld dat hij de 
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borgen ontslagen heeft van 1½ achtste scheepsaandeel. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1263 RAK  80 - ll FOLIO:       273v DATUM:        16-02-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en hof 
   
 comparanten Claesz, Jacob Comparant  
  Jacobsz, Jorgen Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jorgen Jacobsz de goederen ontvangen te 

hebben die hem van zijn ouders toekomen, huis, hof en huisraad en verder 
meldt comparant dat Jorgen Jacobsz de schulden van de boedel zal 
betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1264 RAK  80 - ll FOLIO:       273v DATUM:        18-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanckmeister, mr Jacob Schuldenaar  
  Antwerpen, Jan van Schuldeiser  
  Blauwe, Jan Schuldenaar  
  Coster, Jacob Schuldenaar  
  Doedens, Jan Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Antwerpen ƒ4 en 1 oord. 

-Jan Blauwe is schuldig aan Jan van Antwerpen 34 stuivers Brabants. 
-Jacob Coster is schuldig aan Jan Doedens ƒ7 koopmansgulden en 7 
stuivers Brabants; folio 274, dd 03-03. 
Ook is hij schuldig aan Henrijck Dubbeltsz 52½ stuiver Brabants ; foio 274, 
dd 08-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1265 RAK  80 - ll FOLIO:        274 DATUM:         02-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
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 comparanten Ens, Johan van Schuldenaar  
  Packbergen, Geert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert van Packbergen een bedrag 

van ƒ9 ph.g. en 1 oord, de gulden van 25 stuivers, 14 plakken voor de 
stuiver, afkomstig van een schuit met toebehoren die hij van hem gekocht 
heeft en waarvan hij de helft zal betalen met St. Jacob en de andere helft 
met Pasen; als onderpand stelt hij de schuit met toebehoren en al zijn 
goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1266 RAK  80 - ll FOLIO:        274 DATUM:         15-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Dapper, Jacop Schuldenaar  
  Geerts, Gheese Schuldeiseres Wed. Claes Jansz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheese Geerts een bedrag van 

ƒ122 koopmansgulden, afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat 
hij van haar gekocht heeft; hij zal betalen in twee termijnen, n.l. op Maria 
Lichtmis 1541 en een jaar later in 1542, waarvoor hij als onderpand stelt  
het koggeschip met toebehoren en verder al zijn overige goederen. Jacop 
mag bij de laatste betaling het bedrag van de wijnkoop aftrekken. 
NB. in de kantlijn: op 21-02-1544 is alles afgerekend. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1267 RAK  80 - ll FOLIO:       274v DATUM:         23-03-1540 

 onderwerp Schenking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartolts, Janneken Comparante Wed. Jan Gerrijts 
  Meeus, Cornelijs Momber  
  Dirck Zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar overleden echtgenoot haar in zijn testament 

al zijn goederen gegeven heeft zonder dat zij aan zijn voorkinderen iets af 
hoeft te staan, behalve bij hertrouwen; zij heeft desalniettemin aan de 
voorkinderen, Peter, die nu in Alkmaar in het Reguliers klooster is en aan 
Dirck zijn broer, als gedachtenis aan hun vader elk een vaars gegeven, 
Peter een roodblauwe en Dirck een roodbonte die zij met St. Michael over 
drie jaar zullen krijgen; mocht comparante voor die tijd sterven, dan krijgen 
de kinderen alsnog hun vaars. Dirck verklaart met deze regeling tevreden 
te zijn en geen verdere aanspraken te maken op zijn stiefmoeder.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1268 RAK  80 - ll FOLIO:       275 DATUM:         05-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuere, Jan Schuldenaar  
  Wieringen, Peter v. - jr Schuldeiser  
  Clotinck, Jan Schuldenaar  
  Corvemacker, Robert Schuldeiser  
  Corvemacker, Jan Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de jonge Peter van Wieringen ƒ3 g.g. en 4 

stuivers Brabants, waarvoor Claes Kerstgens heeft getekend en verder een 
taecke wijn voor het gerechtsgeld. Akte is doorgehaald. 
-Jan Clotinck is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ6½ ph.g. van 25 
stuivers Brabants de gulden en 14 plakken de stuiver; dd 06-04. 
-Jan Corvemacker is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ2½ ph.g. van 14 
plakken de stuiver; dd 06-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1269 RAK  80 - ll FOLIO:       275 DATUM:        05-04-1540 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geije,Jan Volmachtgever  
  Plettenburch, Jacop Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jacop Plettenburch om, 

in der minne of gerechtelijk, de rechtsvordering voort te zetten tegen 
Geertruijt, de weduwe van Otto Stegeman en daarbij alles te doen wat  
noodzakelijk is, zoals comparant zelf gedaan zou hebben 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1270 RAK  80 - ll FOLIO:          275 DATUM:         07-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Jan  Schuldenaar En echtg. Anna 
  Urck, Jan van Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Urck 3 last mout , voor 
elke last ƒ22 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, 14 plakken de stuiver 
en stelt daarvoor als onderpand al zijn goederen, huisraad, kleding, geld en 
goud/zilver, gemunt en ongemunt, om in geval van problemen de schuld te 
verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1271 RAK  80 - ll FOLIO:        275v DATUM:        12-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Jacop Schuldenaar  
  Zeijllemacker, Albert Schuldeiser  
  Wieringen, Jacop van Schuldenaar  
  Baers, Theeus Schuldeiser  
  Pelser, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Zeijlemacker ƒ3 koopmansgulden en 4 

stuivers Hollands van 15 plakken de stuiver. 
Aan Henrijck Pelser 67 stuiver van 15 plakken de stuiver; dd 19-04. 
-Jacop van Wieringen is schuldig aan Theeus Baers 1 Joachimdaalder 
wegens een lening; dd 14-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1272 RAK  80 - ll FOLIO:       275v DATUM:        19-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Jan vd Schuldenaar  
  Schijnckell, Hans Schuldeiser  
  Claesz, Jan Schuldenaar  
  Cremer, Peter Schuldeiser  
  Koster, Jacop Schuldenaar  
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Hans Schijnckell ƒ12 ph.g. van 25 stuiver 

Brabants en 14 plakken de stuiver. 
-Jan Claesz is schuldig aan Peter Cremer ƒ3 courant en 2½ stuiver 
Brabants; dd 19-04. 
-Jacop Koster is schuldig aan Bernt Jansz ƒ7 koopmansgulden en 6 
stuivers; dd 21-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1273 RAK  80 - ll FOLIO:        275v DATUM:         22-04-1540 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Hansz, Jorgen Comparant  
  Loese, Maurijs Koper Zwager 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn zwager Maurijs Loese verkocht te hebben het 

vierde deel van een boeier met toebehoren en de lading, nu door schipper 
Jan Backer gevaren; hiervan heeft zijn zwager een schuldbekentenis 
gemaakt zodat comparant geen aanspraak meer maakt op de boeier. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1274 RAK  80 - ll FOLIO:       275v DATUM:        26-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Jan van Schuldenaar  
  Claesz, Herman Schuldeiser Doodgraver 
  Koster, Jacop Schuldenaar  
  Roericks, Cornelis Schuldeiser De Wachters zoon 
  Wieringen, Jan van Schuldeiser  
  Claesz, Hessell Schuldeiser Schipper 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Claesz ƒ1 g.g. 

-Jacop Koster is schuldig aan Cornelis Roericks 43 stuivers Brabants; dd 
28-04.  
Aan Jan van Wieringen ƒ2 ph.g. van 25 stuivers Brabants, van 14 plakken; 
dd 09-06. En aan Hessell Claesz ƒ5 koopmansgulden en 6 stuivers 
Brabants van 14 plakken de stuiver; dd 09-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1275 RAK  80 - ll FOLIO:       276 DATUM:        16-06-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koster, Jacob Schuldenaar  
  Bolten, Jan van Schuldeiser  
  Petersz, Hans Schuldeiser  
  Jan, mr Schuldeiser Schoolmeester 

1
) 

     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Bolten 2 tonnen bier, elke ton van 42 

stuivers Brabants. 
Aan Hans Petersz is hij schuldig ƒ2 koopmansgulden van 15 plakken de 



80 

 

stuiver. 
Aan mr Jan 57 stuivers Brabants van 15 plakken. 

   
 bijzonderheden 

1
) in het Buitenkwartier 

   

 

 

1276 RAK  80 - ll FOLIO:       276 DATUM:        28-06-1540 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Petersz, Jan Comparant Sneek 
  Jansz, Peter Zoon  
  Jansz, Claes Verkoper Kampen 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn zoon Peter Jansz van Claes Jansz een 

potschip met toebehoren gekocht heeft voor een bedrag van ƒ300 ph.g. te 
betalen zoals in het contract vermeld is en dat hij daar borg voor staat. Hij 
belooft garant te staan onder verband van al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1277 RAK  80 - ll FOLIO:        276 DATUM:    do. na Pinksteren  -  20-5-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Goederen a.d. Zwartendijk en Kuinredijk 
  2. Huis in Kampen met hoven  
  3. Thenden in Dalmsholte bij Dalfsen   
  4. Land in Voorst en Westenholte 
   
 comparanten Breda, Johan Wdn. van Claerken Secretaris 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Johan, Gheert en Jaspar als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle derde delen van de goederen  
die zij van haar ouders heeft geërfd aan de Zwartendijk, de Kuinredijk, in 
Kampen, Dalfsen, Voorst en Westenholte. Hij stelt als voorwaarde dat zij de 
goederen niet zullen verkopen en slechts in grote nood zullen verpanden 
met toestemming van de executeurs; bij overlijden zonder nakomelingen 
vervalt alles van het ene kind op het andere; comparant behoudt 
levenslang de revenuen van de goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1278 RAK  80 - ll FOLIO:       276v DATUM:        28-06-1540 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mathijsz, mr Johan Borg  
  Tymens, Lubbert Schuldeiser Seveningen 
  Dircxsz, Jan Gevolmachtigde Van het kerspel 
  Brenens, Herman Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparant heeft beloofd dat het kerspel van Giethoorn van Lubbert 

Tymensz zal ontvangen als aflossing van de ketelschatting een bedrag van 
ƒ400 Rijnse g.g. van 28 stuivers Hollandse valuta en dat het kerspel 
daarvoor aan Lubbert Tymensz zal betalen op Michaeli 1541 aan rente ƒ27 
Rijnse g.g., dit alles volgens een bezegelde brief die hij zal maken voor het 
kerspel; als het kerspel de hoofdsom niet kan betalen, dan moeten zij, met 
toestemming van comparant, Lubbert jaarlijks ƒ24 Rijnse g.g. betalen en de 
rentheffer mag bij iedere pachtdag vragen om aflossing van de hoofdsom. 
Comparant staat hiervoor borg en stelt als onderpand al zijn goederen, 
huis, hof en renten. De vertegenwoordigers van Giethoorn verklaren de 
borg schadeloos te zullen stellen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1279 RAK  80 - ll FOLIO:       277v DATUM:        30-06-1540 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Johan Schuldenaar En echtg. Anne 
  Urck, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij, om hun schuld aan Johan van Urck te 

betalen, het vierde deel van een pot turf verkocht hebben die zij van hun 
grootmoeder, Jutte Blauwe, geërfd hebben, gevestigd op de kerk te 
Meppel, volgens brief die Ernst Maeler en Anna Blauwe in bewaring 
hebben, die de helft van de pot turf bezitten, het andere vierde deel is van 
Luytthijen Hebeler en Catharina Blauwe. Indien nodig willen comparanten 
dit gerechtelijk bevestigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1280 RAK  80 - ll FOLIO:        277v DATUM:        30-06-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Johan Schuldenaar  
  Cleve, Henrick van Schuldeiser  
  Claesz, Jan Schuldenaar  
  Morre, mr Gheert Schuldeiser  
  Sanckmeister, mr Jacob Schuldenaar  
  Godschalck, schipper schuldeiser  
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  Jan, mr Schuldenaar Schoolmeester 
1
) 

  Brouwer, Jan Schuldeiser Kleermaker 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick van Cleve ƒ9 g.g. en 2½ stuiver 

Brabants.  
-Jan Claesz is schuldig aan mr Gheert Morre 60½ stuiver Brabants; dd 05-
07. 
-mr Jacob Sanckmeister is schuldig aan schipper Godschalck ƒ3 
koopmansgulden en 2 stuivers Brabants en 11 stuiver courant. 
-mr Jan is schuldig aan Jan Brouwer ƒ7 g.g.; dd 30-07. 

   
 bijzonderheden 

1
) in het Buitenkwartier 

   

 

 

1281 RAK  80 - ll FOLIO:       277v DATUM:        03-07-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboem, Jan Comparant  
  Eckelboem, Femme Tante  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn tante Femme 1 pond groot ontvangen te 

hebben die zijn grootvader hem in zijn testament heeft gegeven en belooft 
geen aanspraken te maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1282 RAK  80 - ll FOLIO:        278 DATUM:        11-08-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Roem, Jacob Dircxsz Schuldenaar  
  Claesz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claesz een bedrag van ƒ64 

ph.g. van 25 stuiver de gulden, afkomstig van een potschip met toebehoren 
die hij van hem gekocht heeft en belooft de helft te betalen met St. Maarten 
1541 en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het 
potschip met toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1283 RAK  80 - ll FOLIO:        278 DATUM:        12-08-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Jan Comparant  
  Cupers, Geertken Moeder  
  Albertsz, Henrick Broer Kleermaker 
  Jansz, Otte Borg Schipper Claes Jansz 
     
 samenvatting Mede namens zijn familieleden, verklaart comparant van de borg van 

schipper Jansz ontvangen te hebben het geld dat Claes Jans hem schuldig 
was vanwege de aankoop van een koggeschip, zoals vermeld in het 
stadsboek, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1284 RAK  80 - ll FOLIO:       278 DATUM:        25-08-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Johan Schuldenaar  
  Elsken Schuldeiseres Wed. Hans Kuyritser 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Hans Kuyritser ƒ21 g.g. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1285 RAK  80 - ll FOLIO:       278v DATUM:        25-08-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goesensz, Jacop Wdn. van Anna ten Hove Vader 
  Mollem, Henrijck van Voogd  
  Borchertsz, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Geese als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd haar kleren en kleinodiën, een gouden ring, de 
lijfstoebehoren en verder ƒ12 koopmansgulden, te betalen binnen een jaar; 
hij belooft haar te verzorgen tot de volwassenheid, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 12-03-1568 heeft Geese dit laten doorhalen omdat zij 
een handtekening ontvangen heeft.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 



84 

 

1286 RAK  80 - ll FOLIO:       278v DATUM:        26-08-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Jan Wdn. van Griete Claes alias Jonge Jan 
  Kuynreturff, Henrick Voogd  
  Zwarte Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Claes en Albert als moeders erfdeel 

te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ300 koopmansgulden, van 
20 stuivers Brabants voor de gulden, dat hij zal gebruiken totdat zijn 
kinderen volwassen zijn; hij belooft hen te verzorgen en stelt als 
onderpand voor de erfenis al zijn goederen, waarmee de voogden tevreden 
zijn. Bij het bedrag van ƒ300 is inbegrepen ƒ56 koopmansgulden die 
Zwarte Claes de kinderen schuldig is en zal betalen uit zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1287 RAK  80 - ll FOLIO:       279 DATUM:        27-08-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar  
  Berentsz, Jochum Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jochum Berentsz een bedrag van 

ƒ235 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft en belooft te betalen op drie achtereenvolgende St. 
Maartensdagen vanaf 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het 
koggeschip met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 30-03-1541 door schuldeiser doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

                          

1288 RAK  80 - ll FOLIO:        279 DATUM:        07-09-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Schuldenaar Zoon van 

1
) 

  Loeze, Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens zijn vader, verklaart comparant schuldig te zijn aan Gheert Loeze 

een portie hooi voor anderhalve koe en belooft het hooi in kwestie 
lastenvrij in Kampen te leveren op St. Jan 1541; mocht dit niet gebeuren 
dan mag schuldeiser op zijn kosten hooi in de stad kopen. 
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 bijzonderheden 
1
) Jan Hermansz in Dronten 

   

 

 

1289 RAK  80 - ll FOLIO:       279 DATUM:        10-09-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Urck, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Urck ƒ44 g.g. min 1 oord en stelt als 

onderpand zijn brouwketel met toebehoren. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1290 RAK  80 - ll FOLIO:       279v DATUM:        13-09-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zweertsz, Johan Schuldenaar  
  Witte, Claes Schuldeiser Schout Kampen 
  Rebbe Borg Moeder schuldenaar 
  Zwarte Berent Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Witte een bedrag van ƒ6 

g.g. afkomstig van een boete en belooft dit in vier termijnen op te lossen, 
ieder jaar met St. Bartholomeus vanaf 1541: voor een oude schuld, 
waarvan de eerste termijn verschijnt op Bartholomeus 1541, zal hij dan vier 
jaar lang 6 roeden dijk onderhouden, tegenover de galg die aan het 
schoutambt van Kampen toebehoort, waarvoor zijn moeder en haar 
momber borg staan en beloven gedurende vier jaar voor de schout te 
weiden en te bewaren vier stukken weiland, als hij die levert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1291 RAK  80 - ll FOLIO:        279v DATUM:        02-10-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Almeloe, Jan van Schuldenaar  
  Alijt Schuldeiseres Elskens Grubbensdr 

1
 ) 

  Meeus, Cornelis Momber  
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 samenvatting Comparant is schuldig aan de dochter van Elsken Grubbe een bedrag van 
ƒ12 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een handschrift dat 
betrekking heeft op koopmanschap van doek en ondertekend is door Anna, 
de dochter van comparant; hij belooft dit te betalen aan Alijt, n.l. de helft 
met Michaeli a.s. en de andere helft in 1542. Schuldeiseres meldt dat hij 
hiermee zijn schuld aflost. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Almelo 

   

 

 

1292 RAK  80 - ll FOLIO:       280 DATUM:        06-10-1540 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Erf Kathermarkt 
  Zwolle 
   
 comparanten Aertsz, Johan Comparant  
  Thijmensz, Willem  Koper En echtg. Geertgen 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Thijmensz en diens 

echtgenote een bezegelde rentebrief van vier mud goede winterrogge per 
jaar, te betalen ieder jaar met St. Maarten komende uit een erf onder 
Zwolle, waarvan zij het bewijs hebben overgedragen aan kopers, onder 
voorwaarde dat zij dit weer aflossen op Martini 1541 met ƒ40 enkele g.g. 
Mocht comparant in gebreke blijven met de aflossing van de rogge, dan 
worden er gerechtelijke stappen ondernomen; dit wordt bevestigd door 
Arent Muller en diens vader. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1293 RAK  80 - ll FOLIO:        280 DATUM:        08-10-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sanckmeister, mr Jan Schuldenaar  
  Hardenbarch, Griete van Schuldeiseres Wed. v. Hardenbarch 
  Jacobsz, Jan Schuldenaar  
  Brunnepe, rentmeester te Schuldeiser  
  Slotemacker, Jan Schuldenaar  
  Lochum, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Griete van Hardenbarch, weduwe van Cele van 

Hardenbarch,  ƒ4 g.g. en 1 oord. 
-Jan Jacobsz is schuldig aan de rentmeester (van het klooster) te 
Brunnepe ƒ3 ph.g. en  1 oord. 
-Jan Slotemacker is schuldig aan Jan van Lochum 6 stuivers Brabants en 7 
plakken; dd 13-10. 

   
 bijzonderheden Geen  
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1294 RAK  80 - ll FOLIO:       280 DATUM:        20-10-1540 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Wieringen, Peter van - jr Schuldeiser  
  Hardenbarch, Jacob v. Schuldenaar  
  Herick, Albert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de jonge Peter van Wieringen ƒ6½ g.g.  

- Jacob van Hardenbarch is schuldig aan Albert van Herick 29 stuivers 
Brabants en 1 oord, van 14 plakken de stuiver; dd 24-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1295 RAK  80 - ll FOLIO:       280 DATUM:        24-11-1540 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sneeck, Johan van Borg  
  Geertsz, Jan Overledene Schoenmaker 
     
 samenvatting Wijlen Jan Geertsz heeft zijn kinderen, Johan, Willem en Geert de erfenis 

gegeven van hun grootmoeder Lijsbeth Backer uit Hasselt; Peter van Nuijs 
en Frans Teelmansz hebben recht op ƒ18 ph.g. van 25 claeskens de 
gulden, uit diezelfde erfenis en comparant staat er borg voor dat dit ook 
wordt uitbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1296 RAK  80 - ll FOLIO:        280v DATUM:        29-11-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jan  Schuldenaar  
  Brant, mr Heyman Schuldeiser  
  Treetsachter, Jan Schuldenaar  
  Urck, Jan van Schuldeiser  
  Petersz, Jacop Schuldenaar  
  Henrick Schuldeiser Knecht Dirck Geije 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Heyman Brant twee ton bier vanwege zijn 

meester Arent Coster. 
-Jan Treetsachter is schuldig aan Jan van Urck ƒ6 g.g. van 28 stuivers, 14 
plakken de stuiver; dd 10-12. 
-Jacop Petersz is schuldig aan Henrick ƒ1 ph.g. en 1 oord vanwege Hille 
van Delden; dd 30-12. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1297 RAK  80 - ll FOLIO:       280v DATUM:        03-02-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martensz, Jacop  Comparant Zwolle 
  Gerrijtsz, Egbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Egbert Gerrijtsz al het geld ontvangen te hebben 

van het schip dat hij van Herman Schroer en comparant gekocht heeft en 
belooft dat de vermelding in het stadsboek doorgehaald zal worden. 
Deze bekentenis is geschied in de wijnkelder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1298 RAK  80 - ll FOLIO:        280v DATUM:         09-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Hoeve, Niese ten Schuldeiser  
  Kistemacker, Johan Schuldenaar  
  Clotinck, Willem Schuldeiser  
  Blauwe, Johan Schuldenaar  
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Niese ten Hoeve ƒ5 ph.g. courante valuta. 

-Johan Kistemacker is schuldig aan Willem Clotinck ƒ1½ ph.g. ; dd 09-02. 
-Johan Blauwe is schuldig aan Geerloff Backer ƒ10 ph.g. en 1½ oord; dd 
11-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1299 RAK  80 - ll FOLIO:        281 DATUM:         14-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemacker, Josep Schuldenaar  
  Hoeve, Niese ten Schuldeiser  
  Janneken Schuldeiseres Echtg. Claes Petersz 

1
) 
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  Erp, Henrijck van Schuldeiser  
  Brunsz, Jan  Schuldenaar  
  Urck, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Niese ten Hoeve 21 gosselers. 

-De vrouw van Claes Petersz is schuldig aan Henrijck van Erp 32½ stuiver 
Brabants; dd 14-02. 
-Jan Brunsz is schuldig aan Jan van Urck 34 mud droge Kampereilander of 
Zalker gerst van ƒ22 g.g. Hollands de last, te betalen in mei;  folio 282, dd 
09-03. 

   
 bijzonderheden 

1
) voerman 

   

 

 

1300 RAK  80 - ll FOLIO:       281 DATUM:          21-02-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Jan Comparant  
  Schere, Femme vd Comparante  
  Gijse, Kerstgen Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Kertsgen Gijse, door tussenkomst van Gheert 

Borchertsz en Tyman van der Vene, ontvangen te hebben de erfenis die 
hen van hun vader, Claes Poortensluter, toekomt, waarvoor zij hem 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1301 RAK  80 - ll FOLIO:        281 DATUM:         21-02-1541 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vos, Johan Intermediair  
  Claesz, Jacop Intermediair  
  Gerrijtsz, Jan Scheidsrechter  
  Evertsz, Jan Comparant e. zijde Ens 
  Brouwer, Louwe Comparant a. zijde De erfgenamen … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat comparanten ter ene zijde en die ter andere 

zijde problemen hebben over de aflossing van een rentebrief van een ½ vat 
boter per jaar gevestigd in Blankenham. Er wordt besloten dat Jan Evertsz 
uit Ens de erfgenamen jaarlijks de rente zal betalen tot aan 1548 en in dat 
jaar krijgt Jan Evertsz het recht om de rentebrief af te kopen voor de 
hoofdsom en de achterstallige pacht, zoals vermeld in de rentebrief.  
Partijen hebben dan geen aanspraken meer op elkaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1302 RAK  80 - ll FOLIO:        281v DATUM:        04-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jacopsz, Johan  Schuldenaar  
  Gerrijtsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerrijtsz een bedrag van 

ƒ263 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft en hij belooft te betalen op drie Maria 
Lichtmisdagen vanaf 1542 met ƒ88 per keer; hij stelt als onderpand het 
karveelschip met toebehoren en verder al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1303 RAK  80 - ll FOLIO:        282 DATUM:        05-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Hermensz, Johan Schuldenaar  
  Coers, Mechtelt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Machtelt Coers een bedrag van 

ƒ54 ph.g. van 14 plakken de stuiver afkomstig van een schuit die hij van 
haar gekocht heeft en hij zal de helft betalen op St. Cathrina a.s. en de 
andere helft een jaar later in 1542; hij stelt als onderpand de schuit met 
toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn:  de betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1304 RAK  80 - ll FOLIO:       282 DATUM:        09-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Jan van Schuldenaar  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Sanckmeister, mr Jan Schuldenaar  
  Hardenberch, Griete van Schuldeiseres Wed. Cele v. H. 
  Jan(tje) Schuldenares Echtg. Claes Petersz 
  Reyners, Lubbert Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Brant Droochscheerder 14 gosselers. 

-Mr Jan Sanckmeister is schuldig aan de weduwe van Cele van 
Hardenberch ƒ6 g.g. Hollandse valuta; dd 14-03. 
-De vrouw van Claes Petersz is schuldig aan Lubbert Reyners ƒ6½ ph.g.; 
dd 14-03.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1305 RAK  80 - ll FOLIO:        282 DATUM:        14-03-1541 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Wieringen, Jacob Albertsz v. Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij overgedragen heeft aan zijn broers Peter en 

Bertolt alle rechten, aktien en toeslagen die hij geërfd heeft van Griete van 
Wieringen, hun moeder, voor een bedrag dat hij geheel van zijn broer Peter 
ontvangen heeft, zodat deze alles mag opeisen wanneer hij dat wenst.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1306 RAK  80 - ll FOLIO:       282v DATUM:        21-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemacker, Jan Schuldenaar  
  Corvemacker, Peter Schuldeiser  
  Pannebacker, Jacop Schuldenaar  
  Yngen, Jochum van Schuldeiser  
  Jansz, Willem Schuldeisr  
     
 samenvatting -Jan Corvemacker is schuldig aan Peter Corvemacker ƒ8 ph.g. van 14 

plakken de stuiver. 
-Aan Willem Jansz ƒ5 ph.g. en 5 stuivers Brabants; folio 283, dd 31-03. 
-Jacop Pannebacker is schuldig aan Jochum van Yngen ƒ8½ ph.g. voor 
een os; dd 21-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1307 RAK  80 - ll FOLIO:       282v DATUM:        26-03-1541 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Coepsz, Johan Volmachtgever  
  Reyners, Arent Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Reyners om, in der minne of 

gerechtelijk, de erfenis te vorderen van comparants ouders en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn en te handelen zoals hij zelf gedaan 
zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1308 RAK  80 - ll FOLIO:        282v DATUM:        29-03-1541 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Dapper, Jacob  Comparant  
  Henrixsz, Johan Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Johan Henrixsz de helft van het koggeschip 

verkocht te hebben voor ƒ91 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, 
waarvan ƒ30 reeds betaald zijn en de rest door Johan betaald zal worden  
met Maria Lichtmis 1542, waarvoor koper als onderpand stelt de helft van 
het schip met toebehoren en verder al zijn goederen 
NB. in de kantlijn: op 14-03-1542 is de akte doorgehaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1309 RAK  80 - ll FOLIO:       283 DATUM:  woe. na Palmzondag  -  13-04-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Hermansz, Johan Comparant Schipper 
  Huigensz, Johan Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Johan Huigensz gekocht te hebben de helft van 

een karveelschip met toebehoren waarvan de andere helft toebehoort aan 
Geert Lose en Joriaen Jansz; hij is schuldig aan Johan Huigensz voor dat 
4

e
 deel ƒ45½ van 20 stuivers Brabants, 15 plakken de stuiver, te betalen 

met Pasen over een jaar. Verder melden Claes Dubbeltsz en de vrouw van 
Herman ten Apell dat zij Johan Huigensz voor het andere 4

e
 deel 

gevrijwaard hebben, maar dat hij wel de wijnkoop moet betalen.  
NB. in de kantlijn: op 31-05-1544 is de akte doorgehaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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1310 RAK  80 - ll FOLIO:       283 DATUM:        26-04-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Comparant  
  Jansz, Trijn Comparante Echtgenote van 

1
) 

  Jansz, Bije Comparante Met Cornelis Meeus 
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van Jan ten Hove, verklaren van hun vader de 

erfenis van hun moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken.  
NB. in de kantlijn: op 24-07-1542 voegt zich hierbij Cornelia Jansz met 
echtgenoot Gheert Simensz. 

   
 bijzonderheden 1) Henrijck Stratemaicker 
   

 

 

1311 RAK  80 - ll FOLIO:       283 DATUM:        04-05-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis en verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Johan ten Schuldenaar  
  Berentsz, Bheele Schuldeiseres  
  Berentsz, Joachim  Voogd  
  Jansz, Bernt Grootvader  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bheele Berentsz ƒ5 g.g. en 1 oord, de 

gebruikelijke valuta in Kampen, te betalen met Pasen 1542. 
-Joachim Berentsz, als voogd over zijn neefje Johan Berntsz en de 
grootvader verklaren dat Bhele Berntsz, comparants moeder en 
grootmoeder van het kind, het erfdeel heeft overgedragen van Beernt 
Jansz, zijn vader, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.; 
dd 04-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1312 RAK  80 - ll FOLIO:       283v DATUM:        18-05-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blijffernicht, Hans Schuldenaar  
  Blocx, Tele Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tele Blocx ƒ18 koopmansgulden van 14 

plakken de stuiver. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1313 RAK  80 - ll FOLIO:       283v DATUM:        31-05-1541 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Buck 
   
 comparanten Petersz, Johan Comparant En echtg. Ghese 
  Jansz, Lubbert Erfgenaam En echtg. Marriken 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat het tiende deel van de Buck in de Hagen, nu 

ongeveer 5 huizen, geërfd is door Marriken van haar moeder en dat 
Lubbert Jansz en echtgenote melden dat zij van comparant hebben 
ontvangen wat hij hun moeder schuldig was, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1314 RAK  80 - ll FOLIO:       283v DATUM:        01-06-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Berentsz, Joachim  Schuldenaar En echtg. Janneken 
  Henrixsz, Jacob Schuldeiser  
  Willemsz, Gijsbert Volmachtgever Amsterdam 
  Henrixsz, Henrick Erfgenaam En Gese 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Henrixsz en de andere 

erfgenamen van Wycher Henrixsz, vanwege Gijsbert Willemsz hun 
volmachtgever in Amsterdam, een bedrag van ƒ100 g.g., twee h.p. voor de 
gulden, zoals de stad voor haar pacht en rente beurt, te betalen de helft in 
mei 1542 en de rest een jaar later, waarvoor zij als onderpand stellen het 
huis dat zij van hem gekocht hebben en al hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-08-1543 meldt schuldeiser namens de erfgenamen 
dat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1315 RAK  80 - ll FOLIO:       284 DATUM:        10-06-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Dapper, Jacob Schuldenaar  
  Wilsum , Henrick van Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Henrick van 

Wilsum een bedrag van ƒ50 g.g., te betalen met St. Maarten, afkomstig van 
de verbouwing van een huis; als dit betaald is, zal de weduwe dit huis 
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officieel aan hem overdragen naar stadsrecht. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1316 RAK  80 - ll FOLIO:        284 DATUM:        15-06-1541 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sneeck, Johan van Comparant  Echtg. Beerte 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn echtgenote Beerte al zijn goederen nalaat, 

huidige en toekomende, roerende en onroerende, behalve wanneer hij 
sterft vóór haar, dan zal zij zijn familie eenmalig ƒ25 koopmansgulden 
schenken, waarmee deze tevreden moeten zijn; sterft Beerte vóór 
comparant, dan zullen zijn goederen verdeeld worden over zijn erfgenamen 
en die van zijn echtgenote.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1317 RAK  80 - ll FOLIO:       284 DATUM:         14-06-1541 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed Huis en hofstede 
  Grafhorst 
   
 comparanten Pael, Johan Comparant  
  Evertsz, Peter Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Peter Evertsz hem jaarlijks 5½ h.p. geeft gaande 

uit een huis in Grafhorst en dat Peter Evertsz hem 3 jaar pacht, die van 
Martini dit jaar inbegrepen, kwijtscheldt en dat hij op de hofstede weer een 
goed huis moet neerzetten tussen nu en Martini, anders moet hij 
comparant binnen het jaar een bedrag van ƒ18 g.g. betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1318 RAK  80 - ll FOLIO:        284 DATUM:        06-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sloetemacker, Jan Schuldenaar  
  Vechter, Foppe Schuldeiser  
  Brunsz, Jan Schuldenaar  
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  Cremer, Henrijck Schuldeiser  
  Hebels, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Foppe Vechter ƒ2 ph.g. en 1 oord, waarvan 

betaald ƒ2 , rest 1 oord.  
-Jan Brunsz is schuldig aan Henrijck Cremer ƒ11 koopmansgulden en 4  
stuivers Brabants min 1 oord, van 14 plakken de stuiver; dd 27-07. 
-Verder is hij schuldig aan Jan Hebels ƒ25 koopmansgulden en een ½ 
Joachimsdaalder Hollandse courant; dd 27-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1319 RAK  80 - ll FOLIO:        284v DATUM:        28-07-1541 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Almeloe, Johan van Comparant  
  Lippe, Geert van de Comparant  
  Santinck, Geert Schuldeiser  
  Steenberch, Roeloff Schuldenaar  
  Munster, Bernt van  Schuldenaar Heer van Ruinen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Roeloff Steenberch in 1536 aan Geert Santinck 

heeft overgedragen een jaarlijkse rente van ƒ10 g.g. en 1½ oord van 28 
stuivers de gulden te betalen op St. Michael volgens brief, waarvan ƒ6 g.g. 
en 1½ oord zijn afgelost en met toestemming van de drost en de 24  uit 
Drenthe met Pinksteren j.l. weer aan Bernt van Munster verkocht is en dat 
zij nu samen beloven de resterende hoofdsom van de ƒ4 g.g. per jaar met 
de volle onbetaalde pacht aan Geert Santinck af te lossen en kwijt te 
schelden binnen vier jaar, n.l. per Michaeli ƒ20 g.g. enz. totdat alles betaald 
is; comparanten bevestigen dat de schuldbekentenis van Bernt van 
Munster is betaald. 
NB. in de kantlijn:  betaaldata; ontvangen door Lubbe, echtgenote van 
Tyman Timmerman en Wendele, echtgenote van Henrijck Hodde. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1320 RAK  80 - ll FOLIO:       285 DATUM:        03-08-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar  
  Ricolt, Willem Schuldeiser  
  Cock, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Willem Ricolt en Claes Cock een bedrag van 

ƒ72 ph.g., gebruikelijke Kamper valuta, afkomstig van een potschip met 
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toebehoren dat hij van hen gekocht heeft; hij heeft beloofd dit in drie 
halfjaarlijkse termijnen te betalen, waarvan Willem Ricolt de eerste twee 
termijnen zal ontvangen en Claes Cock de derde termijn, waarvoor hij als 
onderpand stelt het potschip met toebehoren en zijn overige goederen.   
NB. in de kantlijn:  de betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1321 RAK  80 - ll FOLIO:        285 DATUM:        15-08-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johan(na) Schuldenares Echtg. Henrijck Potgieter 
  Bruns, Niese Schuldeiser  
  Symonsz, Jorgen Schuldenaar  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
  Nauwe, Jan Schuldenaar  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Grafhorst, Jan van  Schuldenaar Voerman 
  Hermansz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Niese Bruns ƒ2 g.g. 

-Jorgen Symonsz is schuldig aan Jacob van Graes ƒ9½ ph.g. Hollandse 
valuta; dd 12-08. 
-Jan Nauwe is schuldig aan Brant Droochscheerder ƒ2 ph.g. en 3 
claeskens; dd 19-08. 
-Jan van Grafhorst is schuldig aan Willem Hermansz ƒ3 ph.g. min 1 
snaphaene; dd 19-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1322 RAK  80 - ll FOLIO:       285v DATUM:        26-08-1541 

 onderwerp Verhuur 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berghe, Jan van de Comparant  
  Brant, mr Heyman Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant heeft van mr Heyman Brant zijn achterhuis gehuurd met de 

ramen en de brouwerij met alle toebehoren voor een periode van één jaar 
voor een bedrag van ƒ12 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1323 RAK  80 - ll FOLIO:        285v DATUM:        28-08-1541 

 onderwerp Schadeloosstelling 
   
 onroerend goed Visserij van Collensandt  
   
 comparanten Zweertsz, Johan Comparant  
  Jansz, Bartolt Borg a.d. Zwartendijk 
  Jansz, Joachim  Borg Idem 
  Jansz, Gerrijdt Borg Op Coelvoet 
  Vene, Tymen vd Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Bartolt, Joachim en Gerrijdt Jansz voor hem borg 

zijn geworden voor de visserij van Collensandt ten behoeve van Tymen 
van der Vene; hij belooft de borgen schadeloos te zullen stellen, waarvoor 
hij al zijn goederen als onderpand geeft. Hij zal geen geld ontvangen 
voordat de pacht aan Tymen betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1324 RAK  80 - ll FOLIO:       285v DATUM:        29-08-1541 

 onderwerp Verdeling nalatenschap 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kruese, Johan Voogd Over de kinderen 

1
) 

  Hattem, mr Ludolff v. Erfgenaam Mede-voogd 
  Wilsum, Henrick van Erfgenaam Voor echtg. Mette 
  Homberson, Peter van Erfgenaam Voor echtg. Alijdt 
  Vene, Tymen vd Momber  
  Kreynck, Jacob Momber  
  Kreynck, Gheert Voogd Kinderen Joh. vd Vechte 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij elkaar hebben kwijtgescholden de 

maatschap die wijlen Johan van der Vechte en Arent van Hattem tijdens 
hun leven samen bezaten; na hun dood verdelen zij, in het bijzijn van 
Henrick ter Laer, door partijen daartoe verzocht, deze nalatenschap, 
waarvan Henrick hen de cedule geeft, met dien verstande dat de schulden 
half/ half gedeeld worden door de weduwe van Johan vd Vecht en de 
erfgenamen van Arent van Hattem. 

   
 bijzonderheden 

1
) van Lubbert van Hattem: Kunera, Evert en Lubbert en de kinderen van 

Johan vd Vechte 
   

 

 

1325 RAK  80 - ll FOLIO:       286 DATUM:        05-09-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruns, Jan Schuldenaar  
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  Schroer, mr Dubbelt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Dubbelt Schroer ƒ16 g.g. Hollandse valuta 

en 2 stuivers Brabants, idem. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1326 RAK  80 - ll FOLIO:       286 DATUM:        16-09-1541 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Twee stukken land genaamd de Groote Venne en de Kleine Venne 
  Ens  
   
 comparanten Hermansz, Johan Comparant En Griete - Dronten 
  Graes, Jacop van Koper En echtg. Goede 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacop van Graes en 

echtgenote een jaarlijkse rente van een 8
e
 deel goede rode pachtboter, uit 

te keren in mei, gevestigd op hun aandeel in twee stukken land, dat zij op 
verzoek zullen overdragen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1327 RAK  80 - ll FOLIO:        286 DATUM:        23-09-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v t. 
   
 comparanten Brouwer, Johan  Wdn. van ….. Vader 
  Willemsz, Roloff Voogd  
  Goltsmyt, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Anna, Berent, Neel, Ulrich en Johan 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ50 ph.g. van 25 stuivers 
Brabants uit zijn gerede goederen en belooft hen te verzorgen en groot te 
brengen tot hun 16

e
 jaar; verder de kleren en kleinodiën die de 

grootmoeder Geze Ulrichs Swart heeft beloofd, waarmee de voogden 
tevreden zijn . 
NB. in de kantlijn: op 19-05-1559 melden de voogden over de voorkinderen 
van wijlen Johan Droesz dat de kindsdelen zijn uitgekeerd. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

1328 RAK  80 - ll FOLIO:        286v DATUM:         24-09-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Lentinck, Johan Schuldenaar Meppel 
  Aertsz, Luytgen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luytgen Aertsz een bedrag van 

ƒ31 ph.g. van 14 plakken de stuiver, afkomstig van een potschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, waarvan hij met Pasen ƒ10 ph.g. 
moet betalen, met Michaeli ƒ10 en met Pasen 1543 ƒ11 ph.g.; hij stelt als 
onderpand het potschip met toebehoren en zijn overigen goederen.  
NB. in de kantlijn: betalingen aan Stijne, echtgenote van schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1329 RAK  80 - ll FOLIO:       286v DATUM:        26-09-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Comparant En echtg. Griete 
  Albertsz, Herman Comparant En echtg. Peterken 
  Louwes, Katrijne Erfgename Wed. Gerrijt Albertsz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Gerrijt Albertsz ontvangen te 

hebben een bedrag van ƒ50 ph.g. dat Gerrijt zijn zusters Griet en Peterken 
had nagelaten, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1330 RAK  80 - ll FOLIO:       287 DATUM:        12-10-1541 

 onderwerp Huur 
   
 onroerend goed Viswater genoemd de Nieuwe Toom 
   
 comparanten Zweertsz, Johan Comparant  
  Vene, Tymen vd Verhuurder  
  Erp, Henrick van Verhuurder  
  Willemsz, Arnt Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Tymen van der Vene en Henrick van Erp viswater 

gehuurd te hebben voor een bedrag van 170 h.p. waarvoor Arnt Willemsz 
borg staat voor 60 h.p. en er is afgesproken dat deze de 10

e
 penning van 

het viswater niet zal inhouden totdat hij de borg heeft teruggekregen. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1331 RAK  80 - ll FOLIO:        287 DATUM:         18-10-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Johan van Schuldenaar  
  Peters, Cornelis Schuldeiser  
  Delden, Johan van Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Cornelis Peters ƒ3½ ph.g., 1 rijder met 1 

stuiver daarop voor de gulden. 
-Johan van Delden is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ13 
koopmansgulden van 15 plakken voor de stuiver; dd 18-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1332 RAK  80 - ll FOLIO:        287 DATUM:         18-10-1541 

 onderwerp Betalingsafspraken 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichertsz, Johan Comparant Broer 
  Schrader, Andries Comparant e. zijde  
  Wichertsz, Herman Comparant a. zijde Broer 
  Vechtelt, Tyleman Comparant   
     
 samenvatting Comparant verklaart dat dd 25-09-1537 er een schikking getroffen is tussen 

Andries Schrader en Herman Wichertsz, comparants broer, inzake enige  
onbetaalde termijnen die zijn broer de andere comparant zou betalen, 
waarvoor comparant  borg staat; zo niet dan zal comparant de hoofdsom 
moeten betalen, waarvoor zijn broer hem schadeloos zal stellen. 
Tevens bekent comparant dat dd 28-03-1538 er een schikking is getroffen 
tussen Tyleman Vechtelt en Herman Wichertsz over de onbetaalde 
termijnen waarvoor comparant borg zal staan; bij in gebreke blijven is 
comparant dan gehouden de vermelde hoofdsom te voldoen, genoemd in 
de schikking; zijn broer belooft hem daarvoor schadeloos te stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1333 RAK  80 - ll FOLIO:       287v DATUM:         04-11-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Limbergh, mr Johan Comparant Schoolmeester 

1
) 

  Cromme, Elart Executeur  
  Croese, Johan  Executeur  
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 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs van wijlen Bernt Cappe ontvangen 
te hebben ten behoeve van de Soete Naeme Jesus kinderen een bedrag 
van ƒ40 enkele ph.g. waarvoor hij jaarlijks rogge voor de kinderen zal 
kopen, zolang zij onderhouden moeten worden. 

   
 bijzonderheden 

1
) en Rector van de Soete Naeme Jesus kinderen 

   

 

 

1334 RAK  80 - ll FOLIO:       287v DATUM:         08-11-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Wernartsz, Johan Schuldenaar  
  Hoijer, Ghijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ghijsbert Hoijer een bedrag van 

ƒ57½ koopmansgulden Hollandse valuta, afkomstig van een half 
karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in 
drie termijnen met Pasen m.i.v. 1542, waarvoor hij het schip als onderpand 
stelt.  

   
 bijzonderheden Zie ook volgende akte. 
   

 

 

1335 RAK  80 - ll FOLIO:        288 DATUM:        08-11-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Wernartsz, Johan Schuldenaar  
  Hoijer, Ghijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ghijsbert Hoijer een bedrag van 

ƒ172½ koopmansgulden Hollandse valuta, afkomstig van de helft van een 
karveelschip dat hij van Ghijsbert gekocht heeft, te betalen in drie 
termijnen, te weten met Pasen telkens ƒ57½ koopmansgulden, m.i.v. 1542, 
waarvoor hij als onderpand stelt de helft van het karveelschip met 
toebehoren en verder al zijn overige goederen om eventuele schade te 
kunnen verhalen.     
NB. in de kantlijn: op 22-04-1542 betaald aan Ghijsbert en op 27-06-1543 
aan diens vrouw Alijt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1336 RAK  80 - ll FOLIO:         288 DATUM:        14-11-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slotemaker, Jan Schuldenaar  
  Brouwer, Berent Schuldeiser  
  Pelser, Jurgen Schuldenaar  
  Campen, Willem van Schuldeiser  
  Jelles, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Berent Brouwer 16½ claeskens, te betalen op 

midwinter. 
-Jurgen Pelser is schuldig aan Willem van Campen ƒ14 ph.g. en 18 stuivers 
Brabants; dd 16-11. 
Ook is hij schuldig aan Symon Jelles ƒ4 ph.g. min 4 stuivers enkel geld; dd 
16-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1337 RAK  80 - ll FOLIO:        288 DATUM:        14-11-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar Dronten 
  Tweenhuisen, jfr Alijt v. Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Altijt van Tweenhuisen een 

bedrag van ƒ38 ph.g. volgens cedule, afkomstig van kippen die hij van haar 
gekocht heeft en waarvan hij de helft zal betalen in mei a.s. en de andere 
helft in mei een jaar later. 
Verder bekent hij haar ¼ boter te betalen in mei. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1338 RAK  80 - ll FOLIO:       288v DATUM:        15-11-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrijcxsz, Jochum  Wdn. van … Vader 
  Smit, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn zoon Henrijck als moeders erfdeel te hebben 

gereserveerd ƒ7 ph.g. lopende courant en belooft hem groot te brengen tot 
de volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
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1339 RAK  80 - ll FOLIO:       288v DATUM:        01-12-1541 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vranckesz, Jacop Comparant  
  Corvemacker, Robert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Robert Corvemacker een 

bedrag van ƒ45 koopmansgulden, dat zijn vader, Vrancke Claesz, hem als 
moeders erfdeel had nagelaten en waarvan Robert ook de kopie uit het 
stadsboek krijgt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1340 RAK  80 - ll FOLIO:        288v DATUM:        09-12-1541 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. de OLV kerk 
   
 comparanten Coeckman, Johan Comparant Priester  -  broers 
  Coeckman, Henrick Comparant  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij beiden als ooms van de kinderen van Johan 

Holts en Fenne Coeckman een huis in Kampen over dragen aan schipper 
Edze en Elske diens echtgenote zonder daar verdere aanspraken op te 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1341 RAK  80 - ll FOLIO:        289 DATUM:        12-12-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, bij de Coemspoort 
   
 comparanten Jansz, Jacop Schuldenaar En echtg. Alijt 
  Zwaene, Willem Schuldeiser Echtg. Trijne 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Willem Zwaene een bedrag van ƒ12½ g.g., 

waarvan hij jaarlijks met Pasen een handgeld van 5 oord van een h.p. zal 
betalen tot de hoofdsom is afgelost, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1342 RAK  80 - ll FOLIO:       289 DATUM:        18-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bodde, Johan in de Comparant  
  Wijnolt, Zwarte Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Zwarte Wijnolt hem ƒ37 ph.g. schuldig was die hij 

nu geheel heeft ontvangen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1343 RAK  80 - ll FOLIO:        289v DATUM:        19-01-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Budde, Johan in de Schuldenaar En echtg. Johanna 
  Diesmers, Hermen Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun schoonzoon Hermen 

Diesmers een bedrag van ƒ150 g.g. te betalen in vijf termijnen op Pasen;  
mocht hun dochter binnen die vijf jaar overlijden, dan betalen zij pas na 
hun dood en niet eerder; als de dochter wettige kinderen achterlaat, dan 
treden deze in haar rechten. 
NB. in de kantlijn: op 17-02-1547 heeft schuldeiser de akte gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1344 RAK  80 - ll FOLIO:       289v DATUM:        20-01-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansz, Jorgen Intermediair  
  Backer, Johan Intermediair  
  Backer, Roloff  Intermediair  
  Reyner (v) Comparante e. zijde  Wed. Frans Arentsz 
  Geertsz, Roloff Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten komen tussenbeide in een conflict tussen Reyner en Roloff 

inzake de onvrijwillige doodslag door Roloff Geertsz van wijlen Frans 
Arentsz; de weduwe heeft daarvoor een genoegdoening ontvangen, 
waarvoor zij en haar familie hem van alle aanspraken vrijwaart; zij zal haar 
best doen om de familie van haar man daar ook van te overtuigen, al of niet 
met hulp van Roloff Geertsz.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1345 RAK  80 - ll FOLIO:       290 DATUM:        27-01-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheertsz, Johan Schuldenaar  
  Schepeler, Henrick Schuldeiser De weduwe van … 
  Clotinck, Jan Schuldenaar  
  Ballemaker, Henrijck Schuldeiser  
  Kistemaicker, Jan Schuldenaar  
  Ruter, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Johan Schepeler 24 stuivers 

Brabants. 
-Jan Clotinck is schuldig aan Henrijck Ballemaker 1½ rijder; folio 291, dd 
01-03. 
-Jan Kistemaicker is schuldig aan Claes Ruter ƒ3 ph.g. min  1 oord, 14 
plakken de stuiver; folio 291, dd 08-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1346 RAK  80 - ll FOLIO:       290 DATUM:        28-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holte, Johan ten Comparant  
  Wou, Jaspar van Kerkmeester H. Geest Gasthuis 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kerkmeester van het 

Heilige Geest Gasthuis een bedrag van ƒ70 g.g. van 28 stuivers de gulden 
en 14 plakken de stuiver, waarvoor comparant afstand doet van zijn proeve 
(plaats) die hij in het H. Geest Gasthuis had; hij hem bedankt voor de 
betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1347 RAK  80 - ll FOLIO:       290 DATUM:        01-02-1542 

 onderwerp Huurovereenkomst 
   
 onroerend goed Huis 
  IJsselmuiden, aan het Meer 
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 comparanten Witte, Claes Comparant  
  Buese, Cornelis Huurder Touwslager 
     
 samenvatting Comparant, als voogd over de kinderen van Claes Crusen, verhuurt in 1542 

voor zes jaar lang de zaal en zolder van een huis, de kamer met het gewelf, 
de kelder en het kamertje aan de zuidzijde, met de boomgaard en de hof 
strekkend tot aan het meer, aan Cornelis Buese onder voorwaarde dat 
huurder de doornhaag om de boomgaard zal verzorgen en onderhouden, 
tevens de bruggen en de sloten, gebroken ramen laten vervangen en 
verdere onderhoudswerkzaamheden zal doen en tenslotte alles weer heel 
zal opleveren; verder aan verhuurder jaarlijks te geven een ton tamme 
kastanjes en mispels uit de boomgaard en met Pasen een bedrag van ƒ12 
g.g.  
Als in de familie de pest uitbreekt, moeten ze geïsoleerd worden in een 
huisje op een stuk land. De huur gaat in met Pasen 1542 en de eerste 
huurbetaling is in 1543. Cornelis kort 1/3

e
 deel van de wijnkoop in het 

laatste jaar op de huur. 
Als het bouwhuis verhuurd wordt, dan gunt huurder de boer de kleine 
boomgaard en de weg naar het water, waarvoor de bouwman Cornelis 
recht van overpad zal geven om zijn bier te vervoeren. 
Borgen zijn: Jacob Reynersz, Gerrijt Franckensz en Jan Franckensz en 
Albert van Ensz, burgers van Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

 

1348 RAK  80 - ll FOLIO:       290v DATUM:        03-02-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacop(je) Comparante Wed. Gijse Blocksijl 
  Kerckhoff, Jan Momber  
  Katrijne Schuldenares Echtg. Harnesveegster 
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Katrijne Harnesveegster 

een bedrag van ƒ44 koopmansgulden afkomstig van laken dat zij bij 
comparante gehaald heeft, waarvoor zij haar bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1349 RAK  80 - ll FOLIO:        291 DATUM:        09-02-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Coertsz, Johan Schuldenaar Schipper 
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  Coertsz, Mechtelt Schuldeiseres Wed. Jacob Coertsz 
  Geertsz, Willem Momber  
  Weyringen, Jan van Momber  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Mechtelt Coertsz een bedrag van ƒ100 ph.g., de 

gulden met 1 rijder en 1 stuiver van 14 plakken, afkomstig van een 
potschip dat hij van haar gekocht heeft en belooft dit te betalen in twee 
termijnen: m.i.v. Martini 1543 en de rest met Martini in 1544, waarvoor hij 
als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn overige goederen, 
alles met toestemming van de mombers. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1550 Is alles betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1350 RAK  80 - ll FOLIO:       291 DATUM:        09-02-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsz, Johan Comparant  
  Mechtelt Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder Mechtelt de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn vader Jacob Coertsz, waarvoor hij haar 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1351 RAK  80 - ll FOLIO:        291v DATUM:        13-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemaicker, Johan Schuldenaar  
  Brouwer, Bernt Schuldeiser  
  Bruynsz, Johan Schuldenaar  
  Wyringen, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bernt Brouwer 29 stuivers Brabants van 14 

plakken de stuiver.` 
-Johan Bruynsz is schuldig aan Peter van Wyringen 11 Joachimsdaalder 
en 1 oord; dd 15-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1352 RAK  80 - ll FOLIO:       291v DATUM:        14-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Dapper, Jacop Schuldenaar  
  Henrijcksz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Henrijcksz een bedrag van 

ƒ60 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants voor de gulden, afkomstig 
van een koggeschip dat hij van hem gekocht heeft en belooft te betalen de 
helft op Vastenavond 1543 en de andere helft het jaar daarna, waarvoor hij 
als onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-03-1547 is alles betaald aan Bele Olijslagers. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1353 RAK  80 - ll FOLIO:       291v DATUM:        17-03-1542 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bruynsz, Johan Comparant En echtg. Anna 
  Matijsz, mr Johan Voogd  
  Stycker, Leffert  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben zekere jaarlijkse pacht en 

rente, die als onderpand toebehoren aan hun kinderen Nieze en Peter en 
ter compensatie daarvan dragen zij over aan de voogden over hun 
kinderen een brief van ƒ8 g.g. per jaar gevestigd op de zate van Johan 
Symon Heymansz in Kuinre ten behoeve van de kinderen. Zij mogen 
daarvan gerechtelijk vestenis doen. Comparanten ontvangen jaarlijks uit 
de overige percelen aan pacht en rente ƒ8 g.g., verder ƒ13½ g.g., het derde 
deel van ƒ14 g.g. uit Uiterwijks land, oostwaarts van de brug, dat toekomt 
aan Jacob van Ittersum, verder jaarlijks 3 mud rogge uit Paaslo. Als 
onderpand stellen zij hun behuizingen die gebruikt worden door Geertruidt 
Leffers of Stickers.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1354 RAK  80 - ll FOLIO:       292 DATUM:        20-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jan (v) Schuldenares Wed. Geert Sanders 
  Droochscheerder, Vrerick Schuldeiser  
  Kistemaker, Jan Schuldenaar  
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  Hebelens, Jan Schuldeiser  
  Hermensz, Johan Schuldenaar Dronten 
  Claesz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Vrerick Droochscheerder ƒ1 oude Deventer 

gulden 1n 1½ claesken. 
-Jan Kistemaker is schuldig aan Jan Hebelens ƒ3 ph.g. en 3 stuivers  
Brabants; dd 22-03. 
-Johan Hermensz is schuldig aan Hermen Claesz ƒ6 g.g. de stuiver van 14 
plakken; dd 27-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1355 RAK  80 - ll FOLIO:       292v DATUM:        07-04-1542 

 onderwerp Revocatie van volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Jacob van Comparant  
  Kerckhoff, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant herroept de volmacht aan Hermen Kerckhoff om zijn schulden 

buiten de vrijheid van Kampen te innen; mocht hij van de volmacht nog 
gebruik maken, dan zal comparant hem daarover gerechtelijk aanspreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1356 RAK  80 - ll FOLIO:       292v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Geertsz, Joachym Comparant Oosterholt 
  Lubbertsz, Johan Comparant Wilsum 
  Schilt, Gheert Borg  
  Kannegieter, Lambert Borg  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Dyrck Opreyder, hebben borgen aangesteld 

voor het sterfhuis en die nemen deze taak aan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1357 RAK  80 - ll FOLIO:       292v DATUM:        24-04-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaicker, Jan Schuldenaar  
  Corvemaicker, Peter Schuldeiser  
  Kistemaicker, Jan Schuldenaar  
  Cuper, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Corvemaicker ƒ7 ph.g. van 25 stuivers 

Brabants, 14 plakken de stuiver. 
-Jan Kistemaicker is schuldig aan Henrick Cuper ƒ6 koopmansgulden en 3 
stuivers Brabants, Hollandse valuta; folio 293, dd 08-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1358 RAK  80 - ll FOLIO:       292v DATUM:        02-05-1542 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Woltersz, Johan Volmachtgever  
  Woltersz, Claes Volmachtgever  
  Thymensz, Jan Volmachtgever  
  Marckle, Lubbert van Volmachtgever  
  Snoeck, Albert Gevolmachtigde  
  Thymensz, Johan Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Snoeck en diens 

zwager Johan Thymensz om, in der minne of gerechtelijk, namens hen de 
erfenis te vorderen en ontvangen van Jan Poeraell. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1359 RAK  80 - ll FOLIO:       293 DATUM:        20-05-1542 

 onderwerp Genoegdoening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Johan Tussenpersoon  
  Bolten, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Johan van Bolten de 

ƒ21 g.g. die deze nog tegoed had van de weduwe van Claes vd Veen 
volgens de gemaakte schikking. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1360 RAK  80 - ll FOLIO:       293 DATUM:        22-05-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slotemacker, Johan Schuldenaar  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Hebels, Johan Borg  
  Dubbelt Schuldeiser Zoon Claes Dubbeltsz 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jonge Reyner 18 stuivers Brabants, Hollandse 

valuta.  
-Johan Hebels is schuldig aan Dubbelt, Claes Dubbeltszoon, vanwege 
Johan Bruynsz, 8 Joachimsdaalder en 3 stuivers Brabants, te betalen op 
St. Michael a.s.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1361 RAK  80 - ll FOLIO:       293 DATUM:        03-06-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk, tussen Jorien Hanas en Jauk Bieze 
   
 comparanten Schaap, Johan Comparant   
  Hardenberch, Engbert v. Momber  
  Woltersz, Wybrant Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Engbert van Hardenberch 

ƒ20 g.g. van 28 stuivers Brabants, waarvoor hij jaarlijks zal betalen ƒ1 g.g. 
met Pinksteren, waarvoor Johan(na), de weduwe van Johan 
Droochscheerder als onderpand heeft gesteld haar woonhuis en verder al 
haar overige goederen; comparant zal aflossen met 20 tegen 1 met de rente 
waarmee de mombers van de weduwe akkoord gaan; de weduwe belooft 
de mombers schadeloos te stellen en comparant lost met een jaar af ten 
behoeve van Barbara, natuurlijke dochter van Cele van Hardenberch uit 
Amsterdam. 
NB. in de kantlijn:  de weduwe van Engbert van Hardenberch, Alijt, 
ontvangt het geld en draagt het over aan Cele. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1362 RAK  80 - ll FOLIO:       293v DATUM:        18-06-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barge, Johan van de Schuldenaar  
  Lange, Johan Schuldeiser  
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  Kistemaicker, Johan Schuldenaar  
  Bartels, Griete Schuldeiseres  
  Suijre, Johan Schuldenaar  
  Brouwer, Geert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lange Johan ƒ20 g.g. Hollandse valuta. 

-Johan Kistemaicker is schuldig aan Griete Bartels 8 stuivers Brabants; dd 
03-07. 
-Johan Suijre is schuldig aan Geert Brouwer ƒ2 g.g. min 1 oord van 28 
stuivers de gulden en 14 plakken de stuiver, te betalen met St. Michael; dd 
03-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1363 RAK  80 - ll FOLIO:       293v DATUM:        05-07-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochum (v) Schuldenares Henrijck Alberts dochter 
  Jans, Gerbrant Schuldeiser Priester 
  Delden, Johan van Schuldenaar  
  Hoelboem, Thijs Schuldeiser  
  Hermansz, Jan Schuldenaar  
  Corvemacker, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Gerbrant Jans vanwege haar vader ƒ7 g.g. 

van 30 claeskens de gulden, waarvan ƒ1 Hoorngulden is betaald. 
-Johan van Delden is schuldig aan Thijs Hoelboem 11 Joachimsdaalder of 
de waarde daarvan; dd 09-07. 
-Jan Hermansz is schuldig aan Willem Corvemacker ƒ2 g.g. en 1½ stuiver 
Brabants; dd 28-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1364 RAK  80 - ll FOLIO:        293v DATUM:         05-08-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schepelar, Johan Intermediair Namens de Raad 
  Morre, mr Geert Idem Id. 
  Indyck, mr Godschalck t. Idem Id. 
  Matijsz, mr Johan Idem Id. 
  Laar, Henrick te Comparant e. zijde Voor Vranck Claesz 

1
) 

  Lambertsz, Arent Idem  
  Hero, Herman Comparant a. zijde Voor Arent  en Egbert 

2
) 

  Kerckhoff, Johan Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te interveniëren tussen beide partijen om een  
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vriendschappelijke schikking te treffen over het geld dat Vrancken Claesz 
eist voor zijn vrouw, de zus van Arent en Egbert, als huwelijkse gift. De 
broers en zuster hebben afgesproken dat Vranck en zijn echtgenote van  
de ƒ100 g.g. die zij hebben ontvangen bij hun huwelijk een bedrag van ƒ20 
g.g. zullen inbrengen en de andere ƒ100 die zijn vrouw na haar moeders 
dood heeft gekregen, kunnen zij behouden; de beide broers zullen houden 
wat zij uit het erfhuis hebben ontvangen, zonder iets terug te geven; zij 
zullen ook de kleren houden, harnassen en al hun vaders lijfstoebehoren; 
Vrancken en Stijne behouden de kleding, kleinodiën van haar moeder Alijt 
en de lijfstoebehoren. Voor het overige wordt alles in drieën gedeeld en 
zullen partijen geen aanspraken meer op elkaar kunnen maken. 

   
 bijzonderheden 

1
) namens zijn echtgenote Stijne 

  
2
) kinderen van Peter Speldemaker 

 

 

1365 RAK  80 - ll FOLIO:        294 DATUM:         08-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blijffernicht, Hans Schuldenaar  
  Nuijs, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Nuijs een bedrag van 43 

Joachimsdaalder en 24 stuivers Brabants, te betalen met Michaeli, 
waarvoor hij als onderpand stelt de kleren en kleinodiën die hij aan 
Joachim Geertsz ten onderpand heeft gesteld en die Joachim hem terstond 
zal geven als dat nodig is; daarvoor stelt hij nu als onderpand zes ton  
Bremer bier. Als comparant in gebreke blijft, mag schuldeiser het 
onderpand onmiddellijk opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1366 RAK  80 - ll FOLIO:        294v DATUM:         18-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Gerrijts, Jan Schuldenaar Blokzijl 
  Corvemaker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemaker een bedrag 

van ƒ50 ph.g. Hollandse valuta, afkomstig van een potschip met 
toebehoren dat hij van Peter van Bysselen gekocht heeft, te betalen met 
Pasen 1543, waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met toebehoren 
en al zijn overige goederen om te allen tijde het geld te kunnen verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1367 RAK  80 - ll FOLIO:       294v DATUM:         24-08-1542 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Visserij op Stuivesant / het Woeste erve 
   
 comparanten Ingen, Joachym van Comparant  
  Delden, Laurens van Comparant  
  Zweersz, Johan Eigenaar Wilsum 
  Roloffs, Johan Borg En echtg. Rebbe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij samen, ieder voor de helft, beloofd hebben 

borg te staan voor Johan Zweersz voor een visserij op Stuivesant en het 
Woeste erve gelegen bij Wilsum die hij heeft verkregen, voor 175 h.p. en 5 
zalmen, te betalen de helft met Midzomer 1543 en de andere helft met 
Martini daarna; de borgen zullen hem vrijwaren voor eventuele aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1368 RAK  80 - ll FOLIO:       295 DATUM:        31-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar  
  Jans, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrijck Jans een bedrag van ƒ50 

g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van een huis dat hij van hem 
gekocht heeft, waarvoor hij op St. Martini ƒ10 g.g. betaalt en zo alle jaren 
totdat het bedrag is afbetaald.  
NB. in de kantlijn: op 13-12-1548 ƒ8½ g.g. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1369 RAK  80 - ll FOLIO:         295 DATUM:         06-09-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Jan Schuldenaar  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Blijffernicht, Hans Schuldenaar En echtg. Griete 
  Stevensz, Steven Schuldeiser Van Bremen 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Brant Droochscheerder 16 stuivers Brabants 

van 14 plakken. 
-Hans Blijffernicht en echtgenote zijn schuldig aan Steven Stevensz ƒ35 
g.g. waarvan zij over een jaar met Michaeli ƒ9 g.g. moeten betalen, op 
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Michaeli 1544 weer ƒ9 g.g. enz. totdat alles betaald is.  De dochter van 
Hans, Henricken met haar momber Geert Hermansz, melden dat zij borg 
staan onder verband van hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1370 RAK  80 - ll FOLIO:        295 DATUM:        13-09-1542 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis  
  Kampen, aan het kerkhof vd St. Nicolaaskerk 
   
 comparanten Gerrijtsz, Johan Comparant  
  Kuinretorff, Geert Koper Priester 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geert Kuinretorff een 

jaarlijkse rente van ¼ vat boter gevestigd op Veenhuizen bij Kuinre, 
waarvan koper de bescheiden heeft ontvangen en waarvan verkoper het 
geld heeft ontvangen. Verder verklaart comparant dat Geert Kuinretorff dit 
vierde deel en een huis aan het kerkhof van de St. Nicolaaskerk zal 
behouden om er vrijelijk over te beschikken. 
Verder bewijst comparant zijn kinderen Dirck en Herman als hun moeders 
erfdeel een bedrag van ƒ50 g.g. uit zijn gerede goederen en priester 
Kuinretorff meldt dat comparant, bij wie hij inwoont, dit huis zal behouden 
als zijn eigendom.   
NB. in de kantlijn: op 05-12-1597 meldt Claes Jansz, mede voor zijn zwager 
Herman Groeneveld, dat Lijsbeth Eijlanders hen beide betaald heeft de ƒ25 
g.g. die hen krachtens deze bekentenis toekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1371 RAK  80 - ll FOLIO:       295v DATUM:        30-09-1542 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Plettenborch, Jacop Comparant  En namens Johan Geije 
  Geije, Claesgen Echtgenote  
  Geije, Anna  Comparante  
  Kerckhoff, Jan Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Herman Geije, hun oude vader, indertijd 

gekocht heeft van wijlen Jan Coster en Aelt Schuerman en hun 
echtgenotes een bezegelde rentebrief van de drost van de Veluwe, Peter 
van Egmondt, recht gevende op 5 mud rogge per jaar gevestigd op een 
onderpand in Heerde, dat deze rentebrief weer verkocht is aan wijlen Jacop 
ten Sterte, drost te Bredevoort en geërfd door diens natuurlijke dochter 
Foyse en haar echtgenoot Gerrijt Berentsz, alias van Spanckeren, aan wie 
comparanten nu de rentebrief overdragen en nog iets extra’s uit 
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dankbaarheid, waarvoor zij hen bedanken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1372 RAK  80 - ll FOLIO:       296 DATUM:        04-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bewoond door Herman ter Brugge 
   
 comparanten Blijffternicht, Hans Schuldenaar En echtg. Griete 
  Pouwels, Henrijck Schuldeiser  
  Ackerman, Peter  Schuldeiser Amsterdam 
  Henrijcken Dochter  
  Willemsz, Rutger Momber  
  Wouw, Jaspar van Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrijck Pouwels en Peter 

Ackerman een bedrag van ƒ30½ g.g. van 28 stuivers Brabants voor de 
gulden, afkomstig van huishuur, dat hij had moeten betalen met Pasen 
1542 j.l. en verder is hij nog schuldig aan Lijsbeth Tripmaker ƒ2 g.g. te 
betalen met Vastenavond 1543; Henrijcken, comparants dochter en haar 
mombers stellen daarvoor ten onderpand de huisraad in haar ouderlijk 
huis, die zij geërfd heeft van haar grootmoeder en bovendien de 
overwaarde van haar huis in de Oudestraat, ook geërfd van haar 
grootmoeder, waaruit zij jaarlijks 17 h.p. ontvangt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1373 RAK  80 - ll FOLIO:       296 DATUM:        06-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suyre, Jan Schuldenaar  
  Wolde, Geert vd Schuldeiser  
  Volmersz, Jan Schuldenaar  
  Morre, mr Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geert van der Wolde 38 stuivers Brabants van 

14 plakken de stuiver. 
-Jan Volmersz is schuldig aan mr Gheert Morre ƒ10 ph.g. te betalen met de 
a.s. kermis, vanwege een vette os die hij van Bernt Vege, secretaris in 
Elburg gekocht heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1374 RAK  80 - ll FOLIO:       296v DATUM:        20-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacop Schuldenaar  
  Bodde, Jan in de  Schuldeiser  
  Delden, Johan van  Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan in de Bodde ƒ3½ g.g. van 30 claeskens de 

gulden en 1½ claeske. 
-Johan van Delden is schuldig aan Johan in de Bodde ƒ12 
koopmansgulden Hollandse valuta; dd 08-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1375 RAK  80 - ll FOLIO:       296v DATUM:        14-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van  Schuldenaar  
  Urck, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Urck een bedrag van 

ƒ42 g.g. waarvoor hij hem dd 10-09-1540 zijn brouwketel met toebehoren 
ten onderpand gesteld heeft, die schuldeiser hem weer geleend heeft; 
comparant belooft hem de huur van de brouwketel jaarlijks te betalen op 
St. Catharina met 3 h.p. zo lang hij de hoofdschuld niet heeft afbetaald. 
Indien comparant in gebreke blijft, mag schuldeiser de ketel terug nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1376 RAK  80 - ll FOLIO:       296v DATUM:        20-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brant, Jan Schuldenaar Metselaar 
  Everts, Hille Schuldeiser  
  Delden, Jan van  Schuldenaar  
  Genemuden, Lubbert v. Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Hille Everts 24 stuivers Brabants.  

-Jan van Delden is schuldig aan Lubbert van Genemuden en diens 
echtgenote een bedrag van 20 Joachimsdaalder afkomstig van een 
maatschap in paardenvracht e.d. die zij samen gescheiden hebben; hij 
moet 10 daalder betalen met Midwinter en de andere 10 daalder met 
Pinksteren 1543 zodat alles betaald is met St. Jan, waarmee de zakelijke 
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scheiding een feit is. 
NB. in de kantlijn: op 19-09-1548 meldt de echtgenote van schuldeiser dat 
de 20 daalder betaald zijn.  Akte is doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1377 RAK  80 - ll FOLIO:        297 DATUM:        22-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, mr Jan Schuldenaar Schoolmeester in 

1
) 

  Vene, Frans vd Voogd Priester 
  Wouw, Jaspar van Voogd  
  Kerckhoff, Jan Borg  
  Schoemaecker, Geert Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Jan Evertsz, boekbinder, een bedrag van ƒ25 koopmansgulden 6 stuivers 
Brabants min 1 oord van 14 plakken voor de stuiver, te betalen tussen nu 
en Midwinter, waarvoor borgen zijn aangesteld, die comparant schadeloos 
zal stellen. 
Akte is doorgehaald.   

   
 bijzonderheden 

1
) het Buitenkwartier 

   

 

 

1378 RAK  80 - ll FOLIO:       297 DATUM:        22-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luytgensz, Jan Schuldenaar  
  Prior en convent Schuldeiser Bergklooster - Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de prior van het Bergklooster in 

Zwolle 9 gouden kronen die de prior hem geleend heeft; hij belooft de prior 
en het convent in mei a.s. hiervan te betalen ƒ7 ph.g. en de rest zal hij 
betalen zodra dat mogelijk is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1379 RAK  80 - ll FOLIO:       297 DATUM:        28-11-1542 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Andriesz, Johan Erfgenaam  
  Claes, Gerrijt en Bernt Erfgenamen Broers 
  Oppetsandt, Henrijck Erfgenaam  
  Lubbertsz, Gerrijt Erfgenaam  
  Wardden, Berent van Vader Van de weduwe 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen en familieleden van de helaas verdronken Pieter 

Claesz, verklaren dat Berent van Wardden, vader van Trude van Wardden, 
de weduwe die eveneens verdronken is, de boedel heeft gescheiden en 
verdeeld, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1380 RAK  80 - ll FOLIO:       297v DATUM:        09-12-1542 

 onderwerp Weddenschap 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolten, Johan van  Comparant  
  Ombersont, Peter van  Opdrachtgever Antwerpen 
  Wouw, Jaspar van Assistent  
     
 samenvatting Comparant verklaart contant ontvangen te hebben van Peter van 

Ombersont 25 enkele Joachimsdaalder op voorwaarde dat hij nu na Pasen 
als de schutters van Sint Joris papegaaischieten, hij de papegaai afschiet; 
dan zal comparant gehouden zijn hem terstond onder de wip een bedrag 
van 100 enkele Joachimsdaalder terug te betalen en mocht Peter door 
ziekte verhinderd zijn, dan wordt hij geacht dit een jaar later te doen; mocht 
niemand de papegaai schieten dan zal het contract uitgestekd worden tot 
de volgende keer.  Als hij de papegaai niet afschiet, dan behoudt hij het 
geld. Als opdrachtgever niet direct betaalt, dan wordt het bedrag verhoogd 
tot ƒ200. Ze mogen alleen schieten met voetbogen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1381 RAK  80 - ll FOLIO:       298 DATUM:        10-12-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Jacob Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldenaar De weduwe van … 
  Geertsz, Johan Schuldenaar Voerman 
  Schuerman, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Heyman Elegast ƒ2 ph.g. en 1 

oord, 14 plakken de stuiver. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Rutger Schuerman ƒ22 ph.g. en 10 stuiver 
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Brabants, 25 stuiver voor de gulden en 14 plakken de stuiver, afkomstig 
van een paard dat hij van hem gekocht heeft; hij zal betalen in halfjaarlijkse 
termijnen van ƒ4½ ph.g. waarvan de termijn van St. Michael j.l. nog niet is 
betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1382 RAK  80 - ll FOLIO:       298 DATUM:        10-12-1542                        

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Harderwijck, Jacob van  Comparant Minderbroeder 
  Neeff, Arent Momber  
  Willemsz, Jan Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij aan zijn broer Jan Willemsz heeft overgedragen 

alle goederen, roerende en onroerende, die zich in Harderwijk bevinden en 
die hij, comparant, van zijn ouders heeft geërfd om dat als zijn eigen bezit 
te beschouwen voor een bedrag van 7 Gelderse rijders, die broeder Jacob 
ontvangen heeft en comparant belooft de toestemming van de overste te 
brengen. 
NB. in de kantlijn: op 11-10-1543 de toestemming.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1383 RAK  80 - ll FOLIO:       298v DATUM:        18-12-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suyre, Johan Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ11 ph.g. min 1 oord, 14 

plakken voor de stuiver en een taecke wijn daarop betaald is 1½ 
Joachimsdaalder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1384 RAK  80 - ll FOLIO:       298v DATUM:        18-01-1543 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bueren, Johan van Wdn. van Kathrijne Vader 
  Jorgens, Griete Grootmoeder  
  Jansz, Jan Voogd  
  IJsercremer, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn zoon Gerbrant als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ50 ph.g. van 25 stuivers Brabants, waarvoor hij 
gerechtelijk belooft hem te voeden, te kleden en te onderhouden tot zijn 
volwassenheid of totdat hij op eigen benen kan staan, waarmee de 
grootmoeder en de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1385 RAK  80 - ll FOLIO:       298v DATUM:        20-01-1543 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Laer, Jaspar ter Volmachtgever  
  Mathijsz, mr Jan Gevolmachtigde  
  Kasse, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Mathijsz en Johan Kasse 

om namens hem in der minne met zijn vader, Henrijck ter Laer, te 
overleggen en overeenstemming te bereiken over zijn moeders goederen 
en hij zal hun resultaten respecteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1386 RAK  80 - ll FOLIO:       299 DATUM:        24-01-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meppel, Johan van  Schuldenaar  
  Berntsz, Tyman Schuldeiser  
  Henrijcxsz, Jan Schuldenaar  
  Coefeller, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman Berntsz ƒ10½ koopmansgulden en 2½ 

stuiver Brabants.  
-Jan Henrijcxsz is schuldig aan Bernt Coeffeller ƒ7 ph.g., 1 rijder met 1 
stuiver daarop voor de gulden; dd 26-01.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1387 RAK  80 - ll FOLIO:       299 DATUM:        24-01-1543 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Hermans, Johan Koper En echtg. Anna 
  Jansz, jfr Fenne Verkoopster  
     
 samenvatting Comparanten hebben beloofd dat zij het huis dat zij van jfr Fenne Jansz 

gekocht hebben zullen opknappen binnen 2 jaar voor een bedrag van ƒ25 
g.g. of daar omtrent. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1388 RAK  80 - ll FOLIO:       299 DATUM:        24-01-1543 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bommelen,  Johan van  Volmachtgever  
  Sinderen, Kersten van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Kersten van Sinderen om namens 

hem een rechtsvordering te behandelen, die hier in het gerecht loopt tegen 
Johan Wolters, als gevolmachtigde van twee erfgenamen van Geert 
Symonsz en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou 
hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1389 RAK  80 - ll FOLIO:        299  DATUM:        03-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Bischop, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacop Bischop een bedrag van 

ƒ29 koopmansgulden van 20 stuiver Brabants voor de gulden, 14 plakken 
de stuiver, afkomstig van een handeltje in Hamburger bier e.d.; 
schuldenaar heeft beloofd hiervan met Pasen a.s. ƒ3 koopmansgulden te 
betalen, met Michaeli ƒ2 koopmansgulden en de rest alle jaren met Pasen, 
vanaf 1544, ƒ3 koopmansgulden, totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1390 RAK  80 - ll   FOLIO:       299v DATUM:      Aswoensdag  -  07-02-1543   

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, tussen Jan Cruysens achterhuis en Alijt van Wardden  
   
 comparanten Gerrijts, Johan Schuldenaar En echtg. Barbara 
  Bommelen, Johan v. Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Bommelen een bedrag 

van ƒ33½ g.g. van 28 stuivers de gulden, afkomstig van een last rogge en 
hij heeft beloofd dit te betalen met St. Jan, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn woonhuis, met een uitgang van 3 h.p. per jaar en verder al zijn 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 09-11-1543 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1391 RAK  80 - ll FOLIO:       300 DATUM:        08-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip  
   
 comparanten Claesz, Johan Schuldenaar  
  Jacobsz, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Jacobsz een bedrag van 

ƒ29 ph.g., de gulden van 25 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver, 
afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft; hij belooft te 
betalen in drie termijnen, waarvan de eerste op kerstmis a.s. valt en stelt 
daarvoor als onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1392 RAK  80 - ll FOLIO:       300 DATUM:        08-02-1543 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Worst, Johan Wdn. van … Vader 
  Driehuizen, Reyner v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Vrouken als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ100 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants en 
hij belooft haar groot te brengen en te verzorgen en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogd tevreden is. 
NB. in de kantlijn: op 20-03-1555 heeft Jelis Jansz, echtgenoot van 
Vrouken, gemeld het kindsdeel ontvangen te hebben en bedankt de vader 
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met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

1393 RAK  80 - ll FOLIO:       300v DATUM:        12-02-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Vicarie 
   
 comparanten Johan   Comparant Pastoor te Vollenhove 
  Indyck, mr Godschalck t. Overdrager  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van mr Godschalck ter Indyck 

zekere brieven en zegels afkomstig van de vicarie op het St. Anna altaar in 
Vollenhove, n.l. de fundatie en mortificatie, een rentebrief van Wynolt 
Coster, een brief met testament, een instrument van de notaris, een 
gezegeld testament op papier in het handschrift van wijlen mr Henrick te 
Velde, een papier met het zegel van Vollenhove, een kwitantie  van Luytken 
Schou over een moetsoen, verpakt in een ronde doos. Jan Mathijs moet de 
pastoor schadeloos stellen in geval van problemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1394 RAK  80 - ll FOLIO:       300v DATUM:        20-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Petersz, Joost Schuldenaar In de Hagen 
  Hille Schuldeiseres Wed. Cruse Willemsz 
  Evertsz, Peter  Momber  
  Vriese, Peter  Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Cruse Willemsz 

een bedrag van ƒ32 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver daarop voor de gulden, 
afkomstig van een grote schuit van 5 à 6 last met toebehoren, die hij van 
haar gekocht heeft en belooft te betalen op drie St. Jacobsdagen m.i.v. dit 
jaar en stelt daarvoor als onderpand de schuit met toebehoren en al zijn 
overigen goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-08-1548 heeft men de akte gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1395 RAK  80 - ll FOLIO:       301 DATUM:        19-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaap, Johan Schuldenaar  
  Abbens, Geert Schuldeiser  
  Zwaenken, Tijman Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Abbens ƒ17 

koopmansgulden en 7 stuivers, de gulden van 20 stuivers Brabants, te 
betalen in mei, uiterlijk met Pinksteren, waarvoor een borg is aangesteld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1396 RAK  80 - ll FOLIO:       301 DATUM:        24-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricsz, Johan Schuldenaar  
  Henricsz, Cornelijs Schuldeiser  
  Corvemaker, Jan Schuldenaar  
  Corvemaker, Wynolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Cornelijs Henricsz ƒ6 g.g. te betalen op Pasen 

a.s. 
-Jan Corvemaker is schuldig aan Wynolt Corvemaker ƒ5½ ph.g. Hollandse 
valuta; dd 14-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1397 RAK  80 - ll FOLIO:        301 DATUM:         09-03-1543 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hughen, Johan van  Comparant  
  Zwaenken, Tyman Tegenstander  
     
 samenvatting Comparant heeft onder ede verklaard dat hij de rechtzaak tegen Tyman 

Zwaenken uit Kampen, hier zal afmaken en nergens anders en het geëiste 
zal voldoen volgens stadsrecht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1398 RAK  80 - ll FOLIO:        301v DATUM:         16-03-1543 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Gerrijtsz, Jan  Schuldenaar Blokzijl 
  Cock, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Cock een bedrag van ƒ127 

ph.g. van 25 stuivers Brabants voor de gulden, afkomstig van een potschip 
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met Pasen over 
een jaar, 1544, waarvoor schuldenaar als onderpand stelt het potschip met 
toebehoren en verder al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 09-07-1544 betaald aan de weduwe van schuldeiser 
ƒ47 ph.g.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1399 RAK  80 - ll FOLIO:       301v DATUM:         02-04-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Johan Comparant Alias Jan Schroer 
  Petersz, mr Jan Schuldenaar En echtg. Lijsbeth - 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaar van mr Jan Petersz en echtgenote al het geld 

ontvangen te hebben dat zij hem schuldig waren, zoals in het stadsboek 
vermeld stond. 

   
 bijzonderheden 1) Schoolmeester Buitenkwartier 
   

 

 

1400 RAK  80 - ll FOLIO:        301v DATUM:         05-04-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rippertsz, Johan Schuldenaar  
  Raem, Goert in de Schuldeiser  
  Meppel, Johan van Schuldenaar  
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
  Ariaens, Janneken Schuldenares Weduwe 
  Lubbertsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goert in de Raem ƒ7 ph.g. min 1 

stuiver Brabants, van 15 plakken voor de stuiver. 
-Johan van Meppel is schuldig aan Geerloff Backer ƒ29 ph.g. van 25 
stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver; folio 302, dd 06-04.  
-Janneken Ariaeans is schuldig aan Henrick Lubbertsz ƒ4½ ph.g., 1 rijder 
met 1 stuiver voor de gulden; folio 302, dd 11-04.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1401 RAK  80 - ll FOLIO:       302 DATUM:        20-04-1543 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schepelaer, Johan Intermediair  
  Morre, mr Gheert Intermediair  
  Indijck, mr Godschalck t. Intermediair  
  Wieringen, Albert van Eiser Echtg. Heyle Brouwers 
  Dortmond, Bernt van Verweerder Priester 
  Griete Verweerster Moeder 
  Heyden, Arent vd Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een schikking te hebben getroffen tussen beide 

comparanten inzake een handschrift van Bernt van Dortmond vermeldend 
een bedrag van 41½ Joachimsdaalder, waarover beide partijen het 
volgende afspreken: Albert van Wieringen ontvangt 7 Joachimsdaalder en 
2 snaphanen, waarvoor Arent van der Heyden borg staat en dit zal betalen 
binnen 14 dagen tot een bedrag van 30 Joachimsdaalder; de rest zal Arent 
betalen met Martini en daarmee is de zaak afgehandeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1402 RAK  80 - ll FOLIO:         302v DATUM:         07-05-1543  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaens, Janneken Schuldenares  
  Hellen, Jan ter Schuldeiser De weduwe van … 
  Janneken Schuldenares Echtg. Jan Potgieter 
  Lamberts, Barbera Schuldeiseres  
  Kistemaker, Jan Schuldenaar  
  Sneeck, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de weduwe van Jan ter Hellen ƒ2 van 25 

claeskens en 1 oord en 9 gosselers. 
-De vrouw van Jan Potgieter is schuldig aan Barbera Lamberts 35 stuivers 
Brabants; dd 29-05. 
-Jan Kistemaker is schuldig aan Jan van Sneeck 3 rijder; dd 04-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1403 RAK  80 - ll FOLIO:       302v DATUM:        04-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meppel, Johan van Schuldenaar  
  Haer, Herman ten Schuldeiser  
  Evertsz, Johan Schuldenaar  
  Henricksz, Johan Schuldeiser  
  Reynersz, Jacop Schuldenaar  
  Neerden, Thonis van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman ten Haer ƒ16 koopmansgulden van 14 

plakken de stuiver. 
-Johan Evertsz is schuldig aan Johan Henricksz ƒ5 ph.g. te betalen met 1 
rijder en 1 stuiver; dd 04-06. 
-Jacop Reynersz is schuldig aan Thonis van Neerden ƒ17 gewone valuta en 
¼ wijn van 14½ stuiver. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1404 RAK  80 - ll FOLIO:       302v DATUM:        06-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar En Griete - Dronten 
  Henrijcksz, Johan Schuldeiser  
  Kerstgens, Henrijck Borg  
  Jansz, Peter  Borg En Jacop 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Henrijcksz 30 

Joachimsdaalder vanwege een lening, te betalen met Maria Lichtmis 1544 
zodat alles met halfvasten betaald is; er worden borgen aangesteld voor 
wie schuldenaar als onderpand stelt al zijn goederen, ook die op de 
Kuinredijk in Ens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1405 RAK  80 - ll FOLIO:        303 DATUM:        09-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bolten, Johan van  Schuldenaar En echtg. Catrijna 
  Splijtloff, Herbert Schuldeiser  
  Til, Henrick van Schuldeiser  
  Haerst, Mense van Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herbert Splijtloff, Henrick van Til 
en Mense van Haerst een bedrag van 823½ daalder en 9 stuivers Brabants 
afkomstig van wijnschuld, de daalder van 30 stuivers, 14 plakken de 
stuiver en belooft te betalen in termijnen, m.i.v. St. Jan een bedrag van 150 
daalders en daarna iedere drie maanden weer 150 daalders zodat alles 
binnen 12 maanden is betaald; mocht hij in gebreke blijven, dan zal hij een 
boete betalen. Als onderpand stelt hij al zijn goederen in Zwolle, 
Mastenbroek en de vrijheid van Kampen, zijn renten en erfenissen. 
NB. in de kantlijn: op 03-10-1549 is de akte doorgehaald door schuldeisers.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1406 RAK  80 - ll FOLIO:       303v DATUM:        03-07-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Oosten Johan van Schuldenaar En echtg. Alijt 
  Wieringen, Peter v. - jr Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan jonge Peter van Wieringen ƒ36 

Rijnsche g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van 1½ last mout te 
betalen met St. Jacop 1544, waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
karveelschip met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1407 RAK  80 - ll FOLIO:       304 DATUM:        14-07-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Comparant Zoon van wijlen 

1
) 

  Hoedemaker, Franck Voogd Oom 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Franck Hoedemakers het 

geld en de goederen die deze onder zijn beheer had, afkomstig van zijn 
vader en ook het deel van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 1) Jan Hoedemakers 
   

 

 

1408 RAK  80 - ll FOLIO:       304 DATUM:        27-07-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slotemaker, Johan Schuldenaar  
  Reyner Schuldeiser Schipper 
  Timmerman, Andries Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan schipper Reyner 21½ stuiver Brabants van 15 

plakken. 
Verder is hij schuldig aan Andries Timmerman 13 stuivers Brabants en 1 
oord, van 14 plakken; dd 17-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1409 RAK  80 - ll FOLIO:       304 DATUM:        25-08-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Deventer, Johan van Schuldenaar  
  Claesz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Claesz een bedrag van ƒ30 

ph.g. , 1 rijder met 1 stuiver daarop, afkomstig van een potschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen op Kerstmis met ƒ5 
ph.g. en met St. Jan weer ƒ5 enz. totdat alles betaald is; als onderpand stelt 
hij het schip met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1410 RAK  80 - ll FOLIO:       304v DATUM:        10-09-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Wichersz, Johan Schuldenaar Blokzijl 
  Claesz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Claesz een bedrag van 

ƒ205 ph.g. Hollandse valuta, afkomstig van een potschip met toebehoren 
dat hij van hem gekocht heeft, waarvan hij het derde deel zal betalen met 
St. Maarten, verder met St. Lambert 1544 en de rest met St. Lambert 1545, 
waarvoor schuldenaar het potschip als onderpand stelt en zijn overige 
goederen.   
NB. in de kantlijn: op 20-06-1544 meldt Trijne, de weduwe van schuldeiser 
dat haar schoonvader Claes Jansz de twee volgende termijnen zal 
ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1411 RAK  80 - ll FOLIO:       304v DATUM:        03-10-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Joachim Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Delden, Johan van Schuldenaar  
  Lambertsz, Bernt Schuldeiser  
  Janneken Schuldenares Echtg. Henrijck Potgieter 
  Kuper, Daem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast 1½ rijder gulden. 

-Johan van Delden is schuldig aan Bernt Lambertsz 5 rijder; dd 05-10. 
-De vrouw van Henrijck Potgieter is schuldig aan Daem Kuper 5 rijder en 5 
stuiver; dd 12-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1412 RAK  80 - ll FOLIO:        304v DATUM:        16-10-1543 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Helle, Johan ter Schuldenaar  
  Kerkmeesters H. Geest Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij met Pasen a.s. aan de kerkmeesters van de  H. 

Geest zal betalen de jaarlijkse rente van 5 h.p. met de verschenen tijns die 
Alijt, de weduwe van Jan Glasemacker aan het gasthuis heeft ingebracht, 
gevestigd op het woonhuis van comparant; daarom hebben de proviseurs 
en kerkmeesters hem toegestaan dat hij de 5 h.p. per jaar mag aflossen 
met ƒ50 g.g. van 28 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1413 RAK  80 - ll FOLIO:        305 DATUM:        19-10-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johan (v) Schuldenares Echtg. Dirck Dorre 
  Cuper, Roeloff Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Roeloff Cuper ƒ1 ph.g. van 1 rijder met 1 

stuiver daarop, en 2½ stuiver. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1414 RAK  80 - ll FOLIO:       305 DATUM:        09-11-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Willemsz, Jacop Schuldenaar  
  Anna Schuldenares Wed. Jacop v. Emmeloort 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jacop van 

Emmeloort en haar zoons Tijman en Albert een bedrag van ƒ340 
koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, afkomstig van een 
karveelschip met toebehoren dat hij van de erfgenamen van Jacop van 
Emmeloort gekocht heeft en dat hij in drie termijnen wil betalen, n.l. op 
Vastenavond 1545 en in verdere jaren, steeds met ⅓ deel, waarvoor hij als 
onderpand stelt het karveelschip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 30-03-1547 is alles betaald minus ƒ16 
koopmansgulden; op 19-10-1547 heeft Anna Tripmakers ook het laatste 
deel ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1415 RAK  80 - ll FOLIO:       305v DATUM:        29-11-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Coertsz, Johan Schuldenaar  
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemaicker een bedrag 

van ƒ27 ph.g., 25 stuivers Brabants de gulden, wegens een lening, te 
betalen op St. Katherine 1544 en hij heeft gerechtelijk als onderpand 
gesteld zijn potschip met toebehoren en verder zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 12-02-1550 trekt Alijt Kannegieters de bekentenis in. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1416 RAK  80 - ll FOLIO:        305v DATUM:        13-12-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Knippenborch, Johan Schuldenaar En echtg. Foyse 
  Rees, Johan van Schuldeiser Wesel  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Rees een bedrag van 

121½ Joachimsdaalder afkomstig van wijn te betalen met Pinksteren en 
hiervoor stelt hij als onderpand al zijn goederen, roerende en onroerende, 
binnen en buiten Kampen en Zwolle, om eventuele schade te kunnen 
verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1417 RAK  80 - ll FOLIO:       306 DATUM:        18-12-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuerbeke,  Johan Alb. Schuldenaar  
  Berentsz, Joachym Schuldeiser Alias Bull 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joachym Berentsz ƒ29½ ph.g. 

Hollandse valuta afkomstig van koopmanschap van een paard met zadel en 
tuig en op voorwaarde dat schuldeiser op zondag na Lucia 1544 in levende 
lijve verschijnt voor zonsopgang, zal comparant het paard aan schuldeiser  
betalen voor het genoemde bedrag,; mocht Joachym dan overleden zijn 
dan hoeft schuldenaar niet te betalen en mag deze het paard behouden.  
NB. in de kantlijn: op 27-12-1555 heeft schuldeiser de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1418 RAK  80 - ll FOLIO:       306 DATUM:        09-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Schuldenaar Schipper - de Hagen 
  Gosensz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gosensz een bedrag van 

ƒ56 ph.g., 25 stuivers voor de gulden en 15 plakken de stuiver, afkomstig 
van een potschip dat hij van hem gekocht heeft; hij zal de helft betalen met 
St. Catherina 1544 en de andere helft in 1545, waarvoor hij als onderpand 
stelt het schip met toebehoren en al zijn  overige goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1419 RAK  80 - ll FOLIO:       306v DATUM:        18-01-1544 

 onderwerp Verkoop roerend goed 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Jochum Comparant En echtg. Barbara 
  Meber, Maurijs Koper En echtg. Foijse 
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Maurijs Meber en diens 

echtgenote de volgende voorwerpen: 11 schotels, groot en klein, 4 kannen, 
7 kleine en grote kannen, 3 ketels, klein en groot, 5 potten, 1 aker en een 
klein keteltje, een braadpan, 1 ijzeren spit, 1 koperen stoof, 1 tresor, 1 
zitmeubel, 1 grote kist, 1 ronde schijf, 2 bedden en 2 bedsteden; zij hebben 
dit verkocht voor ƒ27 koopmansgulden en kopers hebben comparanten 
toegestaan deze artikelen in hun huis te bewaren tot Michaeli a.s. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1420 RAK  80 - ll FOLIO:       306v DATUM:     St. Agnietendag -  21-01-1544 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Seysinck, Johan Comparant  
  Seyne Zoon  
     
 samenvatting Comparant, ziek te bed liggend maar compos mentis, verklaart dat zijn 

zoon Seyne van hem ontvangen heeft ƒ30 g.g. afkomstig van de handel in 
as, opgeborgen in het spintgen (kastje) in de kamer, verder nog ƒ21 g.g. 
die hij gewisseld heeft voor schrickenbergers bij Gerrijt van Amsterdam, 
toen hij naar Dantzig zou vertrekken; nog ƒ25 g.g. die comparant bestemd 
heeft voor zijn bastaard kinderen, de betaling van 2 scheepsladingen as die 
hij van Johan Wijnter kocht voor ƒ9 de last, 7 tonnen haring toen hij met 
Peter Sallem op weg ging naar Riga, waarde ƒ25, verder nog van 10 of 11 
reizen naar het oosten of naar de oorlog een nieuwe uitrusting zoals bij zijn 
stand past; nog een last zout te ontvangen van Peter Sallem als hij uit 
Rusland komt, de last van 30 Riga marken; verder ƒ40 ph.g. betaald van 
diverse schulden; tenslotte meldt comparant dat zijn zoon meer krijgt dan 
hem van zijn moedersdeel toekomt en dat hij de Bagijnen betaald heeft 
zoals bij de moetsoen afgesproken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1421 RAK  80 - ll FOLIO:       307 DATUM:        30-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suere, Jan Schuldenaar  
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  Droochscheerder, Vrerijck Schuldeiser  
  Hermansz, Jan Schuldenaar Dronten 
  Reynersz, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Vrerijck Droochscheerder 31 stuivers van 14 

plakken. 
-Jan Hermansz is schuldig aan Arent Reynersz ƒ6 koopmansgulden van 14 
plakken de stuiver en 4 gosselers voor gerechtsgeld; dd 04-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1422 RAK  80 - ll FOLIO:       307 DATUM:         09-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsz, Johan Schuldenaar En echtg. Machtelt 
  Baertscheerder, mr Peter Schuldeiser Zutphen 
  Dulman, Johan van Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Peter Baertscheerder een 

bedrag van ƒ9½ c.g. min 1 stoter Hollandse valuta, te betalen met Pasen de 
helft en de rest met Pinksteren daarna, m.u.v. de schade van schuldeiser 
die hij naar believen kan opeisen en de borg wordt nu van zijn taak 
ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1423 RAK  80 - ll FOLIO:       307 DATUM:        20-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Treetsachter, Johan Schuldenaar  
  Urck, Johan van  Schuldeiser  
  Gerrijtsz, Jacob Schuldenaar  
  Derxsz, Egbert Schuldeiser Op de Kruishoop 
  Potgieter, Johan - jr Schuldenaar  
  Henricsz, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Urck ƒ6 g.g. min 1 stoter, te betalen 

in mei a.s. 
-Jacob Gerrijtsz is schuldig aan Egbert Derxsz ƒ7 ph.g. en 4 stuiver, de 
stuiver van 14 plakken; folio 308, dd 19-03. 
-Johan Potgieter de jonge is schuldig aan Jacop Henricsz ƒ4 ph.g., de 
stuiver  van 14 plakken; folio 308, dd 28-03.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1424 RAK  80 - ll FOLIO:       307v DATUM:        26-02-1544 
 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mathijsz, mr Jan  Intermediair  
  Grave, Evert vd Intermediair  
  Grieteke Eiseres Echtg. Peter Cremer 
  Wilsum, jfr Margriete van Verweerster  
     
 samenvatting Comparanten, op verzoek van de Raad, komen tussen beide in het geschil 

tussen de vrouw van Peter Cremer en jfr Margriete van Wilsum inzake 
schulden en uitstaande rekeningen; er wordt besloten dat jfr Margarete aan 
Grieteke zal betalen ƒ6 c.g. van 20 stuivers, waarmee de zaak is 
afgehandeld.  Eiseres zal ook alle uitstaande schulden ontvangen. 
NB. in de kantlijn: op 01-03-1544 heeft Grieteke dit ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1425 RAK  80 - ll FOLIO:       307v DATUM:        25-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Worst, Hans Schuldenaar Schipper 
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jonge Reyner een bedrag van 

ƒ418 c.g., afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft; hij zal betalen in drie termijnen m.i.v. Pasen 1545 en stelt 
daarvoor als onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1426 RAK  80 - ll FOLIO:        308 DATUM:        17-03-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gelre, Johan van  Comparant  
  Hoeve, Henrick van de Borg  
  Wesselsz, Henrick  Borg  
  Geertsz, Geerloff Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat drie personen zich borg voor hem hebben gesteld  

ten behoeve van mr Henrick Sterck voor de stad Kampen voor 45 h.p. per 
jaar gedurende 10 jaar lang, waarvoor hij zijn borgen schadeloos zal stellen 
en stelt daarvoor als onderpand al zijn goederen, roerende en onroerende.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1427 RAK  80 - ll FOLIO:       308 DATUM:        28-03-1544 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Urck, Johan van  Comparant e. zijde  
  Woltersz, Johan Idem  
  Grimsbargen, Claes v.  Comparant a. zijde En echtg. Fije 
  Sticker, Leffert idem En echtg. Geertruidt 
     
 samenvatting Comparanten ter ene zijde, voogden over Elisabeth Tripmackers en die ter 

andere zijde verklaren dat zij met elkaar overeengekomen zijn dat Claes en 
diens echtgenote Elisabeth levenslang beloven te voeden, te onderhouden 
en te verzorgen; als zij overlijden, beloven Leffer Sticker en diens 
echtgenote de taak over te nemen; comparanten krijgen daarvoor in 
eigendom alle goederen, renten,  huizen, huisraad, kleding, kleinodiën, 
geld, goud/ziver enz. enz. die Elisabeth achterlaat.      

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1428 RAK  80 - ll FOLIO:       308v DATUM:        04-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Johan Schuldenaar  
  Hermensz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Hermensz ƒ5 ph.g. en 1 stoter. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1429 RAK  80 - ll FOLIO:       309 DATUM:        07-04-1544 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keyser, Jochem Volmachtgever Deventer 
  Kerckhoff, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Kerckhoff om, in der minne 

of gerechtelijk, van mr Geert van Wouw ƒ100 koopmansgulden te 
ontvangen die deze hem schuldig is volgens handschrift en daarbij al het 
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nodige te doen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1430 RAK  80 - ll FOLIO:        309 DATUM:         24-04-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Johan van Comparant Steenwijk  
  Kuynretorff, Henrick Executeur  
  Glauwe, mr Herman Idem  
  Glauwe, mr Jacop Idem  
  Glauwe, mr Gheert Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van wijlen 

Gheert Kuynretorff, priester, een bedrag van ƒ10 g.g. en 2 brede tinnen 
schotels, een koperen pot, ⅔ deel van de tinnen kannetjes die hij hem 
beloofd had, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
Johanna, de echtgenote van comparant, sluit zich hierbij aan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1431 RAK  80 - ll FOLIO:        309v DATUM:         23-04-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaep, Johan Borg  
  Meppen, Berent van Schuldenaar Zwager 
     
 samenvatting Comparant belooft en staat borg voor zijn zwager Berent van Meppen, dat 

deze, tussen nu en drie weken, zal vertrekken naar ’s-Hertogenbosch voor 
enkele dagen en zo Dirck Boene tevreden zal stellen voor de gelden na 
uitwijzing van het officiële papier; mocht Bernt dit niet doen, dan zullen 
partijen in hun recht blijven staan, waarvoor comparant borg staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1432 RAK  80 - ll FOLIO:       309v DATUM:         25-04-1544 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilssem, Jacop van Volmachtgever  
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  Wilssem, Luytken van Gevolmachtigde Vader 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader om zijn zaken waar te 

nemen en zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en verder al 
het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1433 RAK  80 - ll FOLIO:       309v DATUM:         28-04-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Zuere, Johan Comparant Echtg. jfr Femme 
  Grave, Evert vd Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Evert van der Grave de 

rechtersbrief van Kamperveen betreffende een aandeel in een goed aldaar, 
welke brief zij geërfd hebben van Jaspar van Wilssem die deze als 
onderpand gebruikt heeft voor Wynolt Matheeusz van Deventer in verband 
met een schuld; zij hebben beloofd deze brief weer als onderpand te lenen 
aan Evert van der Grave voor het in de brief genoemde bedrag en wel 
binnen 14 dagen volgens verdragscedule, zo niet dan stellen zij hun 
woonhuis als onderpand.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1434 RAK  80 - ll FOLIO:       310 DATUM:        28-04-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijkeltsz, Johan Gevolmachtigde Stiefvader 
  Berentsz, Johan Voogd  
  Maler, Jacob de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens de voogden over de drie kinderen van wijlen 

Dirck van Lochem, in Lochem een zekere erfenis te vorderen en ontvangen 
te hebben een bedrag van ƒ15 rijder gulden ten behoeve van de kinderen; 
comparant, als stiefvader, zal het geld gebruiken om dit aan de kinderen uit 
te betalen als deze volwassen zijn geworden; alles met instemming van de 
voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1435 RAK  80 - ll FOLIO:         310 DATUM:        30-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar Dronten 
  Vriese, Peter Schuldeiser Kremer 
  Cloetynck, Johan Schuldenaar  
  Ulrix, Fenne Schuldeiseres  
  Cluppels, Jutte Schuldenares  
  Wieringen, Peter - sr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Vriese ƒ6½ koopmansgulden en 4½ 

stuiver Brabants. 
-Johan Cloetynck is schuldig aan Fenne Ulrix ƒ5½ enkele ph.g.; folio 310v, 
dd 16-05.  
-Jutte Cluppels is schuldig aan oude Peter van Wieringen vanwege het 
convent van St. Janskamp ƒ25 g.g. voor goede rekenschap; folio 310v, dd 
23-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1436 RAK  80 - ll FOLIO:       310 DATUM:        05-05-1544 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kaelten, Joachim van Volmachtgever Uit Brunswijk 
  Tonijsz, Johan Gevolmachtigde  
  Maerden, Thonis van Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Thonis en aan Johan 

Tonijsz om zijn zaken in Kampen waar te nemen en daar zijn uitstaande 
schulden te innen en verder alles te doen wat comparant zelf ook gedaan 
zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1437 RAK  80 - ll FOLIO:       310v DATUM:        10-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Rouw, Joachim Schuldenaar  
  Ficke, Hans Schuldenaar Van Hamburg 
  Petersz, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hans Petersz een bedrag van 

ƒ312 c.g. Hollandse valuta, afkomstig van een karveelschip met toebehoren 



142 

 

dat zij van hem gekocht hebben; zij zullen de helft betalen met St. Michael 
en de rest met Pinksteren 1545, waarvoor zij als onderpand stellen het 
schip met toebehoren en al hun goederen, om bij in gebreke blijven, de 
schade te kunnen verhalen. Schuldeiser zal het schip vrijwaren in alle 
havens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1438 RAK  80 - ll FOLIO:        311 DATUM:        23-05-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jacob (v ) Comparante Wed. Gijse van Blokzijl 
  Buys, Geert Momber  
  Gijse, Volkert Begunstigde  
  Claesz, Cornelis Verkoper  
     
 samenvatting Comparante verklaart borg te staan voor haar zoon Volkert vanwege de 

aankoop van een karveelschip van Cornelis Claesz, waarmee hij zonder 
toestemming van verkoper niet buitengaats mag zeilen; de weduwe is net 
zo aansprakelijk als haar zoon.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1439 RAK  80 - ll FOLIO:       311 DATUM:        26-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Jelles, Sijmon Schuldeiser De vrouw van … 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Sijmon Jelles ƒ3½ 

koopmansgulden en 14 stuivers Hollands min 1 oord. 
   
 bijzonderheden  
   

 

 

1440 RAK  80 - ll FOLIO:       311 DATUM:        06-06-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gramsberge, Jacob van Comparant Dienaar van het 

1
) 

  Vene, Alfert vd Schuldenaar  
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  Vene, Jacop vd Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Alfert en Jacop van der 

Vene een bedrag van ƒ12½ g.g., afkomstig van een jaarlijkse rente van ƒ10 
g.g. die het convent ontvangt uit het huis van Alfert en Jacop, waarbij de ƒ5 
g.g. rente met Pasen verschenen, is inbegrepen, met Lamberti verschijnt er 
weer ƒ5 g.g.; hiermede zijn alle renten betaald, m.u.v. ƒ2½ g.g. die Jacop 
zegt betaald te hebben aan wijlen Geertruidt van Bommelen en belooft het 
bewijs hiervan te leveren, zodat de erfgenamen van Geertruidt dit geld 
weer aan het convent kunnen terugbetalen. 

   
 bijzonderheden 

1
) convent van Langen, in Oost-Friesland 

   

 

 

1441 RAK  80 - ll FOLIO:       311v DATUM:        09-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Coertsz, Johan Schuldenaar  
  Goosensz, Jacop Schuldeiser  
  Hulleman, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacop Goosensz en Gerrijt 

Hulleman, ieder voor de helft, een bedrag van ƒ155 ph.g. en 16 stuivers 
Brabants, van 25 stuivers voor de gulden en 15 plakken de stuiver, 
afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van hen gekocht heeft 
en hij zal de helft betalen met Pinksteren 1545 en de andere helft in 1546, 
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn  
overige goederen. Bij de laatste termijn mag Johan ƒ1 ph.g. korten. 
NB. in de kantlijn: op 23-06-1545 is betaald ƒ39 ph.g. aan de vrouw van 
Jacop Goosens, dd 23-09-1545 betaling aan de vrouw van Gerrijt Hulleman; 
alles is betaald op 03-09-1546. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1442 RAK  80 - ll FOLIO:       311v DATUM:        15-06-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Petersz, Joest Comparant  
  Petersz, mr Jan Broer  
  Jacobsz, Arian Schuldenaar  En echtg. Claes(je) 
     
 samenvatting Comparant verklaart mede namens zijn broer Jan, dat hij van Arian Jacobs 

het geld heeft ontvangen dat deze hen schuldig was voor het huis in de 
Hagen dat hij van hen gekocht had, waarvoor hij hem bedankt. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1443 RAK  80 - ll FOLIO:       311v DATUM:        15-06-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Johan Comparant  
  Griete Zuster Wed. Henrick Jansz 
     
 samenvatting Comparant, zijn zuster en de nagelaten kinderen van Henrick Jansz, 

verklaren dat het bedrag van ƒ100, van 25 claeskens de gulden, dat wijlen 
Egbert Hermansz, hun stiefvader, had verklaard schuldig te zijn, terdege 
betaald is aan die kinderen en hun overleden broers als hun vaders erfdeel, 
waarvoor zij bedanken; zij schelden voor altijd kwijt aan Tyman Dyrxsz en 
Geertje Buckhorst enige bekentenis in het stadboek, die zij van nul en 
generlei waarde verklaren.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1444 RAK  80 - ll FOLIO:       312 DATUM:        20-06-1544 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij, tussen nu en volgende weken, aan Claes 

Jansz de ƒ5 ph.g., 1 oord en 1 stuiver zal betalen die hij hem schuldig is bij 
de boete van 2 h.p. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1445 RAK  80 - ll FOLIO:       312 DATUM:        23-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Kreynckals, Geert Schuldeiser Kerkmeester van de

1
) 

     
 samenvatting Comparant is schuldig aan de kerkmeester Geert Kreynckals ten behoeve 

van de kerk, 16 Joachimsdaalder die hij zal betalen op Michaelis a.s. en 
belooft borg te stellen tussen nu en vrijdag a.s.  
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 bijzonderheden 

1
) St. Nicolaaskerk 

   

 

 

1446 RAK  80 - ll FOLIO:       312 DATUM:        26-06-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rode, Jacob Comparant Zoon van zijn overleden 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart dat Nanne Rode hem in zijn testament een legaat van 

ƒ50 c.g., de gulden van 20 stuivers Brabants, heeft gegeven en dat de 
executeurs nu gevraagd hebben of hij als legataris tevreden is, waarop 
comparant heeft gemeld dat hij zich niet als erfgenaam zal gedragen en 
bedankt voor de betaling en ziet af van verdere rechten. 

   
 bijzonderheden 

1
) broer Nanne Rode  

   

 

 

1447 RAK  80 - ll FOLIO:       312v DATUM:        09-07-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kistemaicker, Jan Schuldenaar  
  Sneeck, Jan van Schuldeiser  
  Geertsz, Johan Schuldenaar  
  Rademaker, Joachim Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar Dronten 
  Rijnvisch, mr Engbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Sneeck ƒ1½ ph.g. min 1 oord vanwege 

een  os. 
-Johan Geertsz is schuldig aan Joachim Rademaker 18 stuivers Brabants 
van 14 plakken; dd 16-07. 
-Johan Hermansz is schuldig aan mr Engbert Rijnvisch 6 rijder en het 
gerechtsgeld, te betalen binnen 14 dagen; dd 23-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1448 RAK  80 - ll FOLIO:        312v DATUM:        21-07-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Arentsz, Johan Schuldenaar En echtg. Bele 
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  Alijt Schuldeiseres Wed. Willem Tymans 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Willem Tyman 

een bedrag van ƒ20 g.g. onder voorwaarde dat zij hiervoor jaarlijks een 
rente van ƒ1 g.g. betalen met Pasen; hiervoor stellen zij als onderpand hun 
huis en goederen en willen de mogelijkheid hebben om op de betaaldag af 
te lossen met 20 penningen tegen 1 en de verlopen rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1449 RAK  80 - ll FOLIO:        313 DATUM:    Apostel Jacobus   -   25-07-1544 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schepelaer, Johan Intermediair  
  Boss, Egbert ten Idem  
  Indyck, mr Godschalck Idem  
  Mathijs, mr Johan Idem  
  Nuijs, Peter van Comparant e. zijde  
  Sneeck, Johan van Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad gevraagd, komen tussenbeide in de 

onenigheid tussen Peter van Nuijs en Johan van Sneeck inzake zeker 
getimmerte waarvan Peter van Nuijs volhoudt dat het te dicht op zijn 
behuizing staat in de Broederstraat; er wordt besloten na consult met de 
stadsmetselaar en met toestemming van beide partijen en de gildemeester, 
dat het bouwsel mag blijven staan en dat Johan van Sneeck en echtgenote 
Peter van Nuijs zullen betalen ƒ10 g.g. of 1 h.p. per jaar. 
NB. in de kantlijn: op 09-09-1544 heeft Peter van Nuijs ƒ10 g.g. ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1450 RAK  80 - ll FOLIO:        313 DATUM:        29-07-1544 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, hoek Hofstraat 
   
 comparanten Corffmaker, Johan Comparant  
  Loeven, jfr Femme van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant heeft aan jfr Femme van Loeven laten mededelen de jaarlijkse 

rente van 6 h.p., af te lossen met 20 penningen tegen 1 met Pasen, met alle 
rente daarbij en de tijns jaarlijks uit zijn woonhuis gaande, aangezegd door 
roededrager Gerrijt Jansz alias Ligger. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



147 

 

 

1451 RAK  80 - ll FOLIO:       313 DATUM:        04-08-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Schuldenares Echtg. Henrick Potgieters 
  Vriese, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Peter Vriese 19 stuivers Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1452 RAK  80 - ll FOLIO:       313 DATUM:        04-08-1544 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dulman, Johan van  Wdn. van … Vader 
  Hero, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Trude haar moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd naar stadsrecht, maar nu haar man in het buitenland 
is wil zijn dochter de erfscheiding uitstellen, waar haar voogd mee instemt; 
comparant mag intussen hertrouwen zonder in gebreke te blijven. 

   
 bijzonderheden Naam overledene is niet vermeld. 
   

 

 

1453 RAK  80 - ll FOLIO:        313v DATUM:        06-08-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Schuldenares Echtg. Henrijck Potgieter 
  Indyck, mr Godschalck Schuldeiser  
  Kistemaker, Johan Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldeiser  
  Pannebacker, Jacop Schuldenaar  
  Schere, Willem vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan mr Godschalck Indyck 2 rijder en 2 

schrickenbergers. 
-Johan Kistemaker is schuldig aan Peter Vriese 10 stuivers Brabants min 1 
oord; dd 06-08. 
-Jacop Pannebacker is schuldig aan Willem van der Schere 18 stuivers 
Brabants, 14 plakken de stuiver; dd 06-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1454 RAK  80 - ll FOLIO:       313v DATUM:        12-09-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Schuldenares Wed. Elart Petersz 
  Suyre, Jan Schuldeiser  
  Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Sasse, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan Suyre ƒ3 ph.g. en 2 stuivers Brabants te 

betalen de helft met Martini en de andere helft met Midwinter. 
-Johan Hermansz is schuldig aan Albert Sasse ƒ3 koopmansgulden; folio 
314, dd 19-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1455 RAK  80 - ll FOLIO:       313v DATUM:        13-09-1544 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Visserij Stuyvesant in Wilsum 
   
 comparanten Willemsz, Johan Comparant Meppel 
  Bolhorens, Fije Koopster  
  Breda, Claes Begunstigde  
  Kerckhoff, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Fije Bolhorens ten behoeve 

van Claes Breda een jaarlijkse rente van 3 mud goede bruine winterrogge, 
te  betalen met St. Michael en kommervrij te leveren in Kampen, m.i.v. 1545, 
afkomstig van comparants aandeel in een visserij in Wilsum, die hij van 
zijn zuster Hille van Delden geërfd heeft en indien koopster of begunstigde 
een betere vestenis wil, dan zal comparant hieraan gehoor moeten geven. 
Een en ander mag afgelost worden op de pachtdag met 30 
Joachimsdaalder en alle onbetaalde pacht. Er is een borg aangesteld. 
NB. in de kantlijn: op 24-03-1546 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1456 RAK  80 - ll FOLIO:        314 DATUM:         13-09-1544 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Visserij Stuyvesant in Wilsum 
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 comparanten Willemsz, Johan Comparant Meppel 
  Schoemacker, Rijck Tussenpersoon En echtg. Roelofje 
     
 samenvatting Als gevolg van het testament van zijn zuster Hille van Delden, heeft 

comparant haar kinderen ƒ2 g.g. per jaar geschonken en de kinderen van 
wijlen Henrijck van Delden ƒ1 g.g. per jaar, te betalen met St. Michael, 
gevestigd op een visserij in Wilsum, volgens de schikking die gemaakt is. 
Dit is gebeurd door Rijck Schoemacker namens alle erfgenamen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1457 RAK  80 - ll FOLIO:       314 DATUM:         20-09-1544 

 onderwerp Gerechtelijke aanspraak 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Steghe, Johan ter Comparant En echtg. Engel 
  Jansz, Reyner Overledene De erfgenamen v. …  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij de erfgenamen van Reyner Jansz heeft 

aangesproken omdat zekere goederen verdwenen zijn waarop zijn zwager, 
Johan Henrijcxsz Munsterman, ook recht heeft; de erfgenamen verklaren 
onder ede dat dit niet zo is, wat door comparant geaccepteerd wordt, maar 
zijn zwager voelt zich gekrenkt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1458 RAK  80 - ll FOLIO:       314v DATUM:         24-09-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Jochum Schuldenaar  
  Meber, Maurijs Schuldeiser  
  Janneken Schuldenares Wed. Jan Schoemacker 
  Robrechts, Grete Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Maurijs Meber 40 stuivers Brabants, te betalen 

alle weken met 5 stuivers.  
-Janneken uit de Venestraat is schuldig aan Grete Robrechts 22½ rijder te 
betalen op St. Maarten, waarvoor zij als onderpand stelt al haar goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1459 RAK  80 - ll FOLIO:       314v DATUM:         06-10-1544 
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 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schepelar, Johan Intermediair  
  Morre, mr Bernt Intermediair  
  Meusz, Gerrijt Comparant e. zijde Aanspreker - voor echtg. 
  Alijt Comparante a. zijde Wed. Johan Glasemaker 
  Meusz, mr Ernst Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparanten, op verzoek van de Raad, komen tussenbeide in een conflict 

over de erfenis van Johan Glasemaker, van wie Gerrijt Meusz, via zijn 
vrouw Ida, een dochter heeft; er wordt beslist dat de weduwe aan Gerrijt 
Meusz zal betalen een bedrag van ƒ100 c.g. van 20 stuivers de gulden, 
verder ontvangt Gerrijt nog de helft van de inventaris ten huize van haar 
zoon Herman Glasemaker; hiermee is de zaak geregeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1460 RAK  80 - ll FOLIO:       315 DATUM:        15-10-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zuyre, Johan Schuldenaar  
  Ringelborch, mr Willem Schuldeiser  
  Evertsz, Joachim Schuldenaar  
  Mumme, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan mr Willem Ringelborch ƒ5 g.g. te betalen a.s. 

vrijdag over 14 dagen. 
-Joachim Evertsz is schuldig aan Henrick Mumme 7 lichte ponden, te 
betalen binnen zes weken; zo niet, dan mag schuldeiser beslag laten 
leggen als bij verwonnen panden; dd 15-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1461 RAK  80 - ll FOLIO:       315 DATUM:        21-10-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Viswater het Santgen 
   
 comparanten Hagen Johan Schuldenaar  
  Veen, Tyman vd Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tyman van der Veen ƒ15 g.g. afkomstig van de 

pacht van viswater genaamd Santgen over het jaar 1543. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1462 RAK  80 - ll FOLIO:       315 DATUM:        13-11-1544 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Keyser, Jacop Comparant  
  Keyser, Mechtelt Zuster  
     
 samenvatting Comparant verklaart uit het huis van Jorgen Hansz ontvangen te hebben, 

samen met zijn zuster, een bedrag van ƒ25 g.g. als jaarlijkse rente en de 
gulden die daarop blijft staan na verdeling, geeft hij aan zijn zuster, om 
daarmee te doen wat zij wil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1463 RAK  80 - ll FOLIO:        315 DATUM:         17-11-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Urck, Johan van  Gevolmachtigde i.p.v. Tymen vd Vene 
  Vene, Tymen vd Executeur Provisor  
  Busche, Egbert ten Volmachtgever Idem 
  Kreynck, Gheert Kerkmeester St. Nicolaaskerk 
  Glauwe, mr Jacop Kerkmeester  
  Gheertsz, mr Johan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeurs van mr Henrick Buest 

ontvangen te hebben een brief van ƒ5 g.g. jaarlijks gevestigd op de stad 
Kampen, nog een brief van ƒ5 g.g. gevestigd op het Buschklooster in 
Zwolle, waarvoor de provisors en kerkmeesters gehouden zijn alle 
zondagen om half zeven ’s morgens een mis te laten lezen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1464 RAK  80 - ll FOLIO:        315v DATUM:         22-11-1544 

 onderwerp Beëindiging sterfhuis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schepelar, Johan Gedeputeerde Van de stad 
  Vene, Tyman vd Idem  
  Glauwe, mr Geert Idem  
  Indyck, mr Godschalck t. Idem  
  Tolzende, jfr Anna v. Executrice  
  Andrees, Mechtelt Executrice  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad verzocht, verklaren dat de executrices van de 

nagelaten goederen van Joestken Neyszter alles hebben laten verkopen en 
de schulden hebben betaald en dat er overgebleven is aan contant geld 33 
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rijder van 27 gosselers 1 plak, waarvan is betaald 11 rijder aan Peter van 
Tolzende als procurator van de armen en 11 rijder aan Thoenijsz Glauwe 
als memoriemeester van het H. Kruis, waarvoor de gedeputeerden de 
executrices bedanken voor de goede afwikkeling van de boedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1465 RAK  80 - ll FOLIO:        315v DATUM:         27-08-1544 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schepelar, Johan Intermediair  
  Wynter, mr Aalt Intermediair  
  Evertsz, Bartolt Comparant e. zijde Broeder 
  Evertsz, jfr Comparante a. zijde Zuster 
  Diepholt, Henrick van Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparanten hebben heden een moetsoen gemaakt tussen Bartolt Evertsz 

en zijn zuster inzake een scheiding van renten, pachten, huren etc. 
afkomstig zowel van binnen als van buiten Kampen. Bartolt stemt erin toe 
dat zijn secretaris zijn zuster een kopie van zijn administratie geeft over het 
jaar 1544 en beiden hebben een volmacht gegeven aan Henrick van 
Diepholt om renten, pachten etc. te innen, waarvan beiden de helft 
ontvangen. De gevolmachtigde ontvangt hiervoor een bedrag van ƒ25 g.g. 
en jaarlijks 8½ mud rogge gevestigd op Staphorst gedurende de 
procuratie; mocht dit niet voldoende zijn, dan kan dit aangepast worden. 
Wat betreft de schuld aan Cornelis Sloet, ong. ƒ350 g.g., daarvan betalen 
beide de helft uit de ontvangen renten. Verder is afgesproken dat jfr 
Evertsz haar broer twee zilveren kroezen geeft die hij niet mag verkopen zo 
lang zij leeft; eventuele juridische bijstand moet door beiden betaald 
worden. De schikking heeft een blijvend karakter en wordt door beide 
parijen geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1466 RAK  80 - ll FOLIO:       317 DATUM:         16-11-1544 

 onderwerp  Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Matijsz, mr Johan Comparant  
  Dieffolt, Henrick van Comparant  
  Petersz, Lambert Verkoper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Lambert Petersz, zijn vrouw Heyle en zoon 

Joachim voor een bedrag van ƒ123 g.g. de roggerente uit Staphorst 
hebben overgedragen die jfr Evertsz toebehoort en in eigendom heeft, met 
een bewijs van de schout van Hasselt, Arent Mullert, Gheert ter Goer, Ernst 
van IJsselmuyden en van comparant, Alle partijen ondertekenen de akte.   
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 bijzonderheden  Geen 
   

 

 

1467 RAK  80 - ll FOLIO:       317v DATUM:        01-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knippenborch, Johan Schuldenaar  
  Storm, Sebastiaen Gerr. Gevolmachtigde Amsterdam 
  Hoelsloet, Cornelis Jansz Volmachtgever Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Hoelsloet een 

bedrag van ƒ45 c.g. afkomstig van een wijnschuld te betalen morgen over 
acht dagen, d.w.z. op 09-12-1544. Comparant stelt daarvoor op zijn beurt 
als gevolmachtigde aan mr Egbert Morre en Johan Kerckhoff, voor wie hij 
de onkosten betaalt en tevens een kan wijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1468 RAK  80 - ll FOLIO:         317v DATUM:         02-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Drienhuysen, Jacop van Schuldenaar  
  Jansz, Tymen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tymen Jansz een bedrag van 

ƒ325 c.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft; hij belooft in drie termijnen te betalen m.i.v. Pasen 1546, 
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn 
overige goederen. Comparant zal niet buitengaats zeilen zonder een borg 
aan te stellen. 
NB. in de kantlijn: in 1559 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1469 RAK  80 - ll FOLIO:        318 DATUM:        05-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swoll, Johan van  Schuldenaar  
  Schoemaicker, Steven Schuldeiser  
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  Pannebacker, Jacop Schuldenaar  
  Vrancke, Louwe Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steven Schoemaicker ƒ3 ph.g. en 1 

Joachimsdaalder, te betalen op vier komende Pinksteren, telkens met ƒ1. 
-Jacop Pannebacker is schuldig aan Louwe Vrancke ƒ9 koopmansgulden 
min 4 stuivers; folio 318v, dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1470 RAK  80 - ll FOLIO:       318v DATUM:        12-12-1544 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Johan van der Schuldenaar Broer 
  Hoeve, jfr Mette van der Schuldenares Zuster 
  Hoeve, jfr Armgart vd Schuldenares Zuster 
  Urck, Johan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan Johan van Urck als onderpand te hebben 

gesteld een brief van een jaarlijkse rente van een ¼ boter uit Blankenham 
voor een schuld van ƒ39 g.g. die Johan van Urck tegoed heeft van het 
sterfhuis van Henrick van der Hoeve, waarvoor zij hem jaarlijks met St. 
Jacop een vierendeel boter zullen betalen zolang de schuld niet is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1471 RAK  80 - ll FOLIO:       318v DATUM:        13-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Johan Schuldenaar  
  Bossche, Egbert ten Schuldeiser  
  Hartgens, Willem  Borg  
  Pelser, Henrick Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert ten Bossche wegens 

achterstallige pacht een bedrag van 19½ Joachimsdaalder, die hij in drie 
termijnen wil betalen, n.l. ƒ6 g.g. met Maria Lichtmis, idem in mei en 
tenslotte de rest met St. Michael; er zijn borgen aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



155 

 

1472 RAK  80 - ll FOLIO:        319 DATUM:        03-01-1545 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Johan van der Comparant e.  zijde t.b.v. E. v. Hardenberch 
  Luytthens, Wolter Comparant e. zijde  
  Lubbertsz, Arent Comparant a. zijde t.b.v. Jan Evertsz 

1
) 

  Kerckhoff, Johan  Comparant a. zijde  
  Timmerman, mr Gosen Voogd  
  Wilsum, Gijs Gijsb.sz Voogd  
     
 samenvatting Comparanten interveniëren in een conflict tussen Evert van Hardenberch 

en diens zoon Jan Evertsz inzake de nagelaten goederen van diens vrouw 
c.q. moeder. Er wordt besloten, met toestemming van de voogden over de 
zoon, dat Evert alle goederen, roerende en onroerende, levenslang zal 
behouden en alle schulden voor zijn rekening zal nemen; hij zal zijn zoon 
Jan terstond bewijzen 3½ h.p. per jaar uit de onderpanden en na zijn dood 
zal deze bij voorrang ontvangen ƒ5 g.g. en een zilveren lepel en verder met 
de andere kinderen gelijk mee-delen. 
NB. in de kantlijn: op 11-03-1545 melden de voogden dat de vader de 
jaarlijkse herenponden betaald heeft. 

   
 bijzonderheden 

1
) jongste zoon van Evert van Hardenberch 

   

 

 

1473 RAK  80 - ll FOLIO:       319 DATUM:        20-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Wernartsz, Johan Schuldenaar  
  Luytgens, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Luytgens een bedrag van 

ƒ300 ph.g. min 12, van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een 
koggeschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; met 
Vastenavond over een jaar zal hij betalen ƒ96 ph.g. en in 1547 eveneens en 
tenslotte met Vastenavond 1548 de rest, waarvoor hij als onderpand stelt 
het schip met toebehoren en al zijn overige goederen. Indien hij 
buitengaats zeilt, is een borg noodzakelijk. 
NB. in de kantlijn: de betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1474 RAK  80 - ll FOLIO:        319v DATUM:        09-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Hermans, Johan Schuldenaar  
  Poss, Peter Schuldeiser  
  Corvemaker, Johan J. Schuldenaar  
  Corvemaicker, Lubbert Schuldeiser  
  Veene, Jacop van der Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Poss 2 daalders en 1 kan wijn. 

-Aan Jacop van der Veene 32 stuivers Brabants; folio 320v, dd 23-03. 
-Johan Jansz Corvemaker is schuldig aan Lubbert Corvemaicker ƒ27 ph.g. 
en 1 oord; folio 319v, dd 25-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1475 RAK  80 - ll FOLIO:       320 DATUM:        28-02-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tonijsz, Johan Comparant Kerkmeester van 

1
) 

  Oenden, jfr Seyne van Overledene  
  Vene, Tymen van der Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat jfr Seyne van Oenden, overleden dd 17-02-1541, in 

haar testament een bedrag van ƒ100 g.g. aan het Gasthuis heeft vermaakt, 
waarvan de vorige kerkmeester drie jaar lang de rente heeft ontvangen; 
comparant meldt nu van de executeur het gehele bedrag ontvangen te 
hebben, waarvoor hij hem bedankt en hdet onderpand zal worden 
geretourneerd. 

   
 bijzonderheden 

1
) St. Geertruiden Gasthuis 

   

 

 

1476 RAK  80 - ll FOLIO:       320 DATUM:        04-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Vriese, Itze Schuldenaar Schipper 
  Reynersz, Reyner - jr Schuldeiser  
  Munter, Valentijn Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de jonge Reyner Reynertsz een 

bedrag van ƒ486 g.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft en belooft met a.s. Maria Lichtmis ƒ244 g.g. te 
betalen en de rest een jaar later in 1547, waarvoor hij als onderpand stelt 
het schip met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 17-03-1547 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1477 RAK  80 - ll FOLIO:       320v DATUM:        20-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Visserij genaamd het Santgen 
   
 comparanten Zweertsz, Johan Schuldenaar Wilsum 
  Veen, Tyman van der Schuldeiser  
  Erp, Henrick van Schuldeiser  
  Dircx, Herman Borg i.d. Valk, boven de poort 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tyman van der Veen en Henrick 

van Erp een bedrag van ƒ60 g.g. van 28 stuivers, afkomstig van 
achterstallige pacht van een viswater over 1544; hij heeft beloofd te betalen 
binnen 10 jaar, n.l. alle jaren m.i.v. St. Michael a.s. ƒ6 g.g., waarvoor een  
borg is aangesteld voor de eerste termijn. Als comparant in gebreke blijft, 
mogen de schuldeisers beslag laten leggen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1478 RAK  80 - ll FOLIO:       321 DATUM:        13-04-1545 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Burgwal, hoek Leliensteeg 
   
 comparanten Daamsz, Johan Comparant Timmerman 
  Glauwe, mr Herman Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan mr Herman Glauwe een vrije 

watergang achter zijn huis op de Burgwal, afkomstig van het erf van mr 
Herman Glauwe en lopend door het achterhuis van comparant; het geld 
heeft comparant reeds ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1479 RAK  80 - ll FOLIO:       321 DATUM:        16-04-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Kuerbeke, Johan Alb. Comparant  
  Elven, Katrijn van Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn broer Frans, dat hij van zijn moeder 

ontvangen heeft ƒ140 g.g. die hij aan zijn echtgenote Katrijn gegeven heeft, 
waarmee zij de eerste onkosten van kleding, kleinodiën en kost kan betalen  
en dat zijn moeder hem nog ƒ100 had toegezegd gevestigd op de stad 
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Kampen omdat hij in de schulden zat en geen geld kon lenen en dat 
daarom zijn moeder hem ƒ100 g.g. heeft gegeven, gevestigd op de 
Vloeddijk op het huis van jfr Lubbe Stickers, ontvangen op voorwaarden; 
verder meldt comparant ontvangen te hebben de ƒ150 g.g. die zijn moeder 
hem had toegezegd, gevestigd op haar huis; hij bedankt haar voor de 
goederen en erfenis van zijn vader.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1480 RAK  80 - ll FOLIO:       321 DATUM:        20-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corffmaker, Johan Jansz Schuldenaar  
  Apel, Herman ten Schuldeiser  
  Drees, Johan Schuldenaar  
  Backer, Engbert Schuldeiser Gheerstraat vd Aa 
  Clotinck, Johan Schuldenaar  
  Bull, Jochem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman ten Apel 8 rijder en 20 stuivers van 14 

plakken. 
-Johan Drees is schuldig aan Engbert Backer ƒ21 ph.g. van 1 rijder met 1 
stuiver; folio 321v, dd 17-06. 
-Johan Clotinck is schuldig aan Jochem Bull 5 rijder min 1 oord; folio 322, 
dd 22-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1481 RAK  80 - ll FOLIO:       321v DATUM:        28-04-1545 

 onderwerp Onenigheid 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Urck, Johan van  Intermediair Raadsleden 
  Enss, Lubbert van Intermediair  
  Vastman, Engbert Eiser Namens de abt van 

1
) 

  Vordden, Vrerick van Verweerder  
     
 samenvatting Comparanten interveniëren in het conflict tussen Engbert Vastman en 

Vrerick van Vordden over 18 pond groot Vlaams en 12 stuivers Brabants 
die volgens eiser geleend geld betreffen: hij verklaart officieel dat de eed 
van Vrerick van Vordden voor hem overbodig is, waarin deze verklaart dat 
zijn neef wijlen priester Cornelis, proost van Ename, voor zijn kost betaald 
heeft en de abt niets schuldig is en verzoekt het convent met een beter 
bewijs te komen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Ename in Vlaanderen  
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1482 RAK  80 - ll FOLIO:       321v DATUM:         15-06-1545 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stercke, Johan Volmachtgever Van de Hasselerdijk 
  Kerckhoff, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Kerckhoff om namens hem 

het geld te vorderen dat hem toekomt van Hermen Glasemacker, afkomstig 
van een os die deze van hem gekocht heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1483 RAK  80 - ll FOLIO:       321v DATUM:        19-06-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Giesbertsz, Johan Schuldenaar En echtg. Anna 
  Balmacker, Henrick Schuldeiser  
  Corvemaker, Johan Schuldenaar  
  Haerst, Jorgen van Schuldeiser  
  Johanna Schuldenares Wed. Claes Petersz 
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Balmacker ƒ15 g.g. te betalen met 

Pasen en stelt als onderpand het huis en erf dat hij van hem gekocht heeft. 
-Johan Corvemaker is schuldig aan Jorgen van Haerst ƒ2 ph.g. min 1 oord 
en ½ stuiver Brabants; dd 22-06. 
-De weduwe van Claes Petersz is schuldig aan Rutger Willemsz 15 stuivers 
Brabants; dd 22-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1484 RAK  80 - ll FOLIO:       322 DATUM:        19-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Meppell, Johan van Schuldenaar  
  Fransz, Henrick Schuldeiser Van Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Fransz een bedrag van 

ƒ150 g.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft, te betalen met Pinksteren 1546 de helft en een jaar later de 
andere helft; schuldenaar stelt daarvoor als onderpand het schip in 
kwestie met de toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1485 RAK  80 - ll FOLIO:       322 DATUM:        05-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Johan van Schuldenaar En echtg. Engele 
  Remen, Steven van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Steven van Remen een bedrag 

van ƒ150 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden, te betalen in tien 
achtereenvolgende jaren m.i.v. St. Michael 1547; als onderpand stelt hij al 
zijn goederen om bij problemen de schade te kunnen verhalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1486 RAK  80 - ll FOLIO:       322v DATUM:        22-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Claesz, Isbrant Schuldenaar  
  Hulleman, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Hulleman een bedrag van 

ƒ92 ph.g. van 25 stuivers Brabants, 15 plakken de stuiver, afkomstig van 
een potschip dat Evert Jansz in eerste instantie van Geert Hulleman 
gekocht had, te  betalen in drie halfjaarlijkse termijnen m.i.v. Midwinter. 
Isbrant Claesz stelt voor Geert als onderpand het schip met toebehoren en 
al zijn goederen.  
NB. in de kantlijn: de betaaldata; op 07-09-1547 heeft schuldeiser alles 
ontvangen 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1487 RAK  80 - ll FOLIO:       322v DATUM:        22-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Claesz, Isbrant Schuldenaar  
  Jansz, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart bovendien schuldig te zijn aan Evert Jansz een 

bedrag van ƒ38 ph.g. afkomstig van de ruil van het potschip dat Evert van 
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comparant weer ontvangen heeft, te betalen binnen drie komende jaren, 
waarvoor comparant als onderpand stelt het potschip en al zijn goederen.  
NB. in de kantlijn: op 10-10-1548 meldt de borg dat alles is betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1488 RAK  80 - ll FOLIO:        322v DATUM:        02-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en hof 
  Grafhorst 
   
 comparanten Suers, Johan Schuldenaar  
  Breda, Claes Schuldeiser  
  Pannebacker, Jacop Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Claes Breda ƒ7½ g.g. afkomstig van de 

aankoop van een huis, te betalen met Pasen, uiterlijk in mei. 
-Jacop Pannebacker is schuldig aan Claes Jansz 5 lichte ponden en 3½ 
gosseler; folio 323, dd 14-10. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1489 RAK  80 - ll FOLIO:       323 DATUM:        06-10-1545 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Drie stukken land 
  Emmeloord, op het landgoed van Willem Petersz 
   
 comparanten Willemsz, Jacop Comparant  
  Huge, Pieter Schuldeiser Edam 
  Vrancke, Louwe Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Pieter Huge nog schuldig is een bedrag van 

ƒ350 koopmansgulden van een karveelschip waarmee hij nu buitengaats 
wil zeilen, dat hij conform de scheepsbrief daarvoor een extra onderpand 
moet stellen, d.w.z. drie stukken land in Emmeloord en bovendien is er een 
borg aangesteld voor ƒ100 ph.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1490 RAK  80 - ll FOLIO:       323 DATUM:        17-10-1545 

 onderwerp Schuldbetaling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wernersz, Johan Borg Bakker 
  Elsken Schuldenares Wed. Jan Treetsachter 
  Gerrijtsz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij voor de weduwe van Jan Treetsachter aan 

Claes Gerrijtsz met Pasen zal betalen wegens huishuur 4½ h.p. en 1 oord. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1491 RAK  80 - ll FOLIO:       323 DATUM:        20-10-1545 

 onderwerp Schuldsanering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mullem, Joachim van Comparant  
  Vene, Tymen vd Raadslid  

  Glauwe, mr Gheert Raadslid  
     
 samenvatting Comparant die de goederen van zijn vader geërfd heeft, heeft deze als 

schuldeiser gepand en hij verklaart dat hij, door tussenkomst van leden 
van de Raad, erin toegestemd heeft dat zij eerst voor hem de schulden 
betalen uit de gepande goederen: n.l. ƒ1 g.g. aan Thonis van Neerden 
vanwege de Schepenmemorie, aan Beerte, waardin van de Witte Arent ƒ2 , 
aan de echtgenote van wijlen Cornelis Schroer, die bij de St. Nicolaaskerk 
woont  ƒ3 en 5 stuivers Brabants, aan Evert van Hardenberch 10 stuivers 
Brabants en aan Arent van Wieden 28 stuivers Brabants. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1492 RAK  80 - ll FOLIO:       323 DATUM:        30-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jacob Schuldenaar  
  Maler, Alijt Schuldeiseres  
  Nenne, Jacop Schuldenaar  
  Lanffers, Barber Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alijt Maler ƒ3 koopmansgulden. 

-Jacop Nenne is schuldig aan Barber Lanffers 1 Joachimsdaalder; folio 
323v, dd 13-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1493 RAK  80 - ll FOLIO:       323v DATUM:        27-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten IJsercremer, Johan Schuldenaar  
  Corvemaker, Robert Schuldeiser  
  Heer, Herman schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemaker en Herman 

Heer, executeurs van wijlen Gese IJsercremer, een bedrag van ƒ28 g.g. van 
28 stuivers de gulden, te betalen met St. Jacop 1546 de helft en de rest in 
1547; de schuld is afkomstig van de aankoop van haar huis door 
overledene. 
NB. in de kantlijn: op 27-10-1546 is de eerste helft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1494 RAK  80 - ll FOLIO:        323v DATUM:        06-11-1545 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Broederstraat, tussen Goyken Goltsmyt en Frans Backer 
   
 comparanten Jansz, Jacob Comparant Barbier 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij vanwege de tijns afziet van het eigendom van 

zijn huis in de Broederstraat, strekkend tot de plaats van Peter van Nuys, 
waarvan hij aan Johan Thoenijsz en Jacob van Graes de tijns moet betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1495 RAK  80 - ll FOLIO:       323v DATUM:        13-11-1545 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en hof 
   
 comparanten Suere, Johan Comparant  
  Wouw, Jaspar van Voogd  
  Campen, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk als onderpand te stellen aan de voogden 

over de kinderen van wijlen Jan Evertsz, boekbinder, zijn huis, hof en 
overige goederen voor zijn aandeel van 11 h.p. per jaar dat de kinderen 
toekomt, te weten 25½ stuiver Brabants en 1 duit per jaar en belooft zo 
nodig de vestenis te verbeteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1496 RAK  80 - ll FOLIO:        324 DATUM:         09-12-1545 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, mr Jacop Comparant Kerkmeester van 

1
) 

  Kreynck, Gheert Comparant Idem 
  Gheertsz, mr Johan Executeur Priester 
  Veen, Tymen vd Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren q.q. ontvangen te hebben van mr Johan Geertsz en 

Tyman vd Veen als executeurs van wijlen mr Henrick Buest testament, een 
rentebrief verzegeld door het Buschconvent te Zwolle met een 
schepenbrief van Jacop van Tweenhuisen en Goert van de Waeter, inzake 
ƒ20 Rijnsche g.g. per jaar bestemd voor de kerk, verder ƒ5 Rijnsche g.g. 
per jaar om alle zondagen een mis te lezen om 7 uur aan het 
Sacramentsaltaar voor het koor, ook ƒ5 g.g. per jaar voor het convent in 
Zwolle op de mate en de laatste ƒ5 g.g. voor de dienstmaagd Alijt; verder 
hebben de kerkmeesters ontvangen de ratificatie met het zegel van het 
Bethlehemklooster, als overste van het Buschconvent, vermeldende dat 
het convent de rente mag alieneren. 
Dank aan de executeurs.  

   
 bijzonderheden 

1
) de St. Nicolaaskerk 

   

 

 

1497 RAK  80 - ll FOLIO:        324 DATUM:         18-12-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meppel, Johan van Schuldenaar  
  Almeloe, Jan van Schuldeiser  
  Jacop (v) Schuldenares Wed. Gijse Blocksijl 
  Baers, Alijt Schuldeiseres  
  Knippenborch, Jan Schuldenaar  
  Backer, Florijs Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan  van Almeloe ƒ10 ph.g. van 14 plakken de 

stuiver. 
-De weduwe van Gijse Blocksijl is schuldig aan Alijt Baers 6 rijder; folio 
324v, dd 08-01-1546. 
-Jan Knippenborch is schuldig aan Florijs Backer ƒ13½ ph.g. van 1 rijder 
en 1 stuiver daarop; folio 325, dd 27-01-1546. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



165 

 

1498 RAK  80 - ll FOLIO:        324 DATUM:         28-12-1545 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knippenborch, Johan Comparant  
  Kreynck, Gheert Tusenpersoon  
  Ruter, Henrick Wijnheer Zutphen 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Gheert Kreynck ten 

behoeve van Henrijck Ruter, wijnheer te Zutphen, een bedrag van ƒ42 g.g. 
van 28 stuivers Brabants voor de gulden, die dit ontvangt van Peter van 
Nuys in mindering van de tijns die comparant tegoed heeft van Peter van 
Nuys voor buitenaccijns over het jaar 1545. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1499 RAK  80 - ll FOLIO:       324v DATUM:         15-01-1546 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wichersz, Johan Comparant Koster IJsselmuiden 
  Lewen, Geert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Geert Lewen schadeloos zal stellen voor de 

ƒ18 ph.g. min 1 oord, die deze betaald heeft voor een os; als er aanspraken 
gemaakt worden, stelt hij daarvoor zijn goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1500 RAK  80 - ll FOLIO:       324v DATUM:        18-01-1546 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Hugens, Johan Comparant e. zijde Namens 

1
) 

  Kerckhoff, Johan Comparant e. zijde  
  Glauwe, mr Herman Comparant a. zijde Namens 

2
) 

  Heere, Herman Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een vriendschappelijke schikking tot stand te 

brengen tussen partijen inzake de nagelaten goederen van wijlen Griete, de 
echtgenote van  Wicher Kyint, de moeder van Johanna en Alijt;  de 
weduwnaar zal van de ƒ50 g.g. die hem testamentair vermaakt zijn, ƒ25 g.g. 
behouden; zijn dochter Alijt behoudt wat zij ontvangen heeft, n.l. een 
gordel, een tabbert, en een dubbele hoycke; van de 18 rijder die Jacop 
Jansz bij de huwelijkse voorwaarden ontvangen had, levert hij weer 4 rijder 
in; uit het sterfhuis ontvangt hij 5 rijder en Alijt krijgt dit ook. De ƒ24 g.g. 
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die Jacop’s vrouw van de goederen van haar vader ontving, vervallen. 
Alle andere goederen en schulden van het sterfhuis worden verdeeld 
volgens stadsrecht; Wicher behoudt de spullen waar hij zijn nering mee 
doet. 

   
 bijzonderheden 

1
)  Jacop Jansz van Meppel en echtgenote Johanna 

2
) Wicher Kyint en zijn dochter Alijt 

   

 

 

1501 RAK  80 - ll FOLIO:         325 DATUM:        27-01-1546 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knippenborch, Johan Comparant  
  Baeghe, Jaspar Schuldeiser Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Jaspar Baeghe de 

schuldbetalingen van de buitenaccijns van de volgende tappers, 
betaalbaar met Petri ad Cathedram: Peter van Nuijs, Valentijn, Geert Hoyer, 
Herman Wichertsz, Herman Vette en Henrijck Cremer, Jan van Dulmans 
zwager 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1502 RAK  80 - ll FOLIO:       325 DATUM:        03-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Meppel, Jacob Jansz v. Comparant En echtg. Johanna 
  Meppel, Wycher Pet. v. Stiefvader  
  Wychers, Alijt Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren de goederen en erfenis van de ouders van Jacob, 

Jan Berentsz en echtgenote Griete Wychers, ontvangen te hebben van de 
stiefvader van Johanna. Comparant meldt ook van de stiefvader zijn 
moeders erfenis te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1503 RAK  80 - ll FOLIO:       325v DATUM:        29-01-1546 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Wieringen, Johan van Wdn. Johanneken v. W.  Vader 
  Wieringen, Cornelis v. Voogd Oom 
  Wieringen, Peter van Voogd Fam. lid 
  Hardenberch, Engbert v. Voogd  
  Jansz, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij voor zijn dochter Anna als haar moeders 

erfdeel heeft gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en een bed met 
toebehoren, m.u.v. de bedstee; hij belooft haar te verzorgen zoals hij met 
zijn andere dochter heeft gedaan; mocht hij overlijden, dan krijgt zij dit met 
voorrang uit het sterfhuis.   
NB. in de kantlijn: op 21-06-1548 is dit gewijzigd door een moetsoen van 
Cornelis en Peter van Wieringen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1504 RAK  80 - ll FOLIO:       325v DATUM:        30-01-1546 

 onderwerp Aanspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Campen, Joest Jansz v. Comparant  
  Valck, Willem Comparant a. zijde  
  Graes, Jacob van Executeur  
  Mathijsz, mr Jan Overledene  
  Coertsz, Aafke  Erfgename En echtg. Valentijn 
     
 samenvatting Comparant spreekt Willem Valck aan voor de Raad met een klacht of hij 

misschien aanspraak maakt op het zilverwerk staande in Wolvega in het 
huis van de pastoor, waarop deze antwoordt dat hij zich er niet mee 
bemoeit. Hij had afgesproken met Jacob van Graes en wijlen mr Jan 
Mathijsz dat hij zou horen welk zilverwerk er was en dat de pastoor dat zou 
laten zien. Comparant heeft inmiddels ƒ10 g.g. gekregen en erfgename 
meldt dat zij nog broers en zusters in Ommen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1505 RAK  80 - ll FOLIO:       326 DATUM:        19-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katrijna Schuldenares Hemsick Wesselsz dr. 
  Cloetingen, Jenne Schuldeiseres  
  Kunera Schuldenares Echtg. Jan Backer 
  Ulrick, koopman Schuldeiser  
  Katrine Schuldenares Echtg. Jan Cloeting 
  Claes, Alijdt Schuldeiseres  
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 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jenne Cloetingen 13 claeskens. 

-De vrouw van Jan Backer is schuldig aan de koopman Ulrick ƒ2 g.g.en 2 
stuivers Brabants; dd 05-03. 
-De vrouw van Jan Cloeting is schuldig aan Alijdt Claes ƒ3 g.g.; dd 05-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1506 RAK  80 - ll FOLIO:       326 DATUM:    vrijdag na Pasen  -   21-04-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Platte schuit 
   
 comparanten Jonckers, Kerstken Schuldenaar Blokzijl 
  Kock, Johan Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Kock een bedrag van ƒ30 

enkele ph.g. afkomstig van een platte schuit die hij van hem gekocht heeft 
en hij belooft de helft te betalen op St. Michael a.s. en de andere helft met 
Pasen daarna; hij stelt daarvoor als onderpand de platte schuit met alle 
toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1507 RAK  80 - ll FOLIO:       326 DATUM:        05-05-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kunera Schuldenares Echtg. Jan Backer 
  Driell, Jan van Schuldeiser  
  Katrijne  Schuldenares Echtg. Jan Cloetinck 
  Wenemers, Peter  Schuldeiser  
  Katrijne Schuldenares Echtg. Henrick Martensz 
  Vleishouwer, Bartolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan van Driell ƒ2 g.g. en 2 stuivers Brabants. 

-De vrouw van Jan Cloetinck is schuldig aan Peter Wenemers 16 stuivers 
Brabants; dd 29-05. 
-De vrouw van Henrick Martensz is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ2 
ph.g. en 1 oord; dd 30-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1508 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        24-06-1536 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricx, Katrina Schuldenares  
  Jansz, Werner Schuldeiser  
  Katrina Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Budde, Johan in de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Werner Jansz 9 lichte ponden. 

-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Meynert in de Budde ƒ6 ½ 
ph.g. en 2 ton stuiversbier, de ton van 6 plakken bier en een ½ vat 
koiterbier; dd 03-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1509 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        28-07-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kunera Schuldenares Echtg. Johan Backer 
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
  Thonijs, Kathrina Schuldenares  
  Smyt, Rutger Schuldeiser  
  Gijsen, Kerstken Schuldenaar  
  Tomaszen, Goesen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Geerloff Backer ƒ6 g.g. min 1 oord. 

-Kathrina Thonijs is schuldig aan Rutger Smyt ƒ3 ph.g. met 5 stuivers 
Brabants; dd 18-08. 
-Kerstken Gijsen is schuldig aan Goesen Tomaszen ƒ7 ph.g.; dd 13-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1510 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        20-09-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kunne Comparante Echtg. Albert Ghertsz 
  Lanckvelt, Goert van Momber  
  Hoege, Ernst ten Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Ernst ter Hoege de Joachimsdaalders te hebben 

ontvangen die haar man hem had geleend, waarvoor zij hem bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   



170 

 

 

1511 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        13-10-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonijsz, Kathrijne Schuldenares  
  Budde, Johan in de Schuldenaar  
  Montvers, Katryne Schuldenares  
  Muller, Lutgart Schuldeiseres  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Jacob Geertsz 
  Wayer, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan in de Budde ƒ8 ph.g. 

-Kathryne Montvers is schuldig aan Lutgart Muller 9 lichte ponden; dd 11-
12. 
-De vrouw van Jacob Geertsz is schuldig aan Geert Wayer ƒ5½ g.g.; dd 00-
00-1537. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1512 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        19-01-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Meynert Cuper 
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Jan Cloetinge 
  Lewen, Jasper van Schuldeiser Priester  
  Kunne Schuldenares Echtg. Jan Backer 
  Peterszen, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jacob Claesz 14 schilling. 

-De vrouw van Jan Cloetinge is schuldig aan Jasper van Lewen 3 h.p. en 2 
stuivers Brabants; dd 29-01. 
-De vrouw van Jan Backer is schuldig aan Hans Peterszen 45 stuivers 
Brabants; dd 19-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1513 RAK  80 - ll FOLIO:       326v DATUM:        17-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstken Schuldenaa  
  Reynersz, Arent Schuldeiser  
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  Tonijsz, Johan Schuldeiser  
  Hilgunt Schuldeiseres Wed. Roeloff Alferinck 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Arent Reynersz ƒ7 ph.g.  

-Zij is ook schuldig aan Johan Tonijsz en de weduwe van Roeloff Alferinck  
samen ongeveer ƒ9 g.g. voor goede rekenschap, te betalen tussen nu en 
St. Michael. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1514 RAK  80 - ll FOLIO:       327 DATUM:        08-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cuper 
  Mullem, Henrick van Schuldeiser  
  Peterszen, Hans Schuldeiser  
     
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrick van Mullem ƒ14 ph.g. van 25 stuivers 

Brabants. 
Zij is ook schuldig aan Hans Peterszen 13½ koopmansgulden en 3 stuivers 
Brabants; dd 22-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1515 RAK  80 - ll FOLIO:       327 DATUM:        25-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Kanselier, Henrick   Schuldenaar Harderwijk 
  Gherridtsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gherridtsz een bedrag van 

ƒ75 koopmansgulden afkomstig van een everschip met toebehoren dat hij 
van hem ontvangen heeft en belooft te betalen met Vastenavond het derde 
deel, het tweede deel met Pinksteren en het laatste deel op Sint 
Bartholomeus, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren 
en al zijn  overige goederen; bij de laatste termijn mag hij 10 stuivers  
Brabants korten wegens wijnkoop. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1516 RAK  80 - ll FOLIO:       327 DATUM:        13-09-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffs, Kathrine Comparante  
  Jacobsz, George Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat George Jacobsz haar het geld heeft betaald dat 

hij zijn voorkinderen bij wijlen Griete rechtens had betaald. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1517 RAK  80 - ll FOLIO:       327 DATUM:        12-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Wyringen, Johan van Schuldeiser  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Gheert v. Zwolle 
  Geertsz, Jan Schuldeiser Dronten 
  Gijse, Kerstken Schuldenaar  
  Vaeltensz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Johan van Wyringen 30½ 

schilling Vlaams. 
-De vrouw van Gheert van Zwolle is schuldig aan Jan Geertsz ƒ2 ph.g.; dd 
19-10. 
-Kerstken Gijse is schuldig aan Willem Vaeltensz ƒ5 ph.g. en 18 stuivers 
Brabants; dd 15-05-1538. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1518 RAK  80 - ll FOLIO:       327v DATUM:        29-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geye, Kleys Schuldenaar  
  Wyringen, Jan van Schuldeiser  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Meppen, Bernt van Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroers 
  Joncker, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Wyringen ƒ6½ koopmansgulden. 

-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Bernt van Meppen ƒ4 
koopmansgulden en 6 stuivers Brabants. 
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-De vrouw van Herman Schroers is schuldig aan Symon Joncker 15 
schillingen 2 stuivers Brabants. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1519 RAK  80 - ll FOLIO:       327v DATUM:        28-08-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstken Schuldenaar  
  Boecop, Arent toe Schuldeiser  
  Vleishouwer, Bartolt Schuldeiser  
  Aertsz, Aelt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent toe Boecop ƒ2 ph.g. en 5 ½ stuiver 

Brabants. 
Aan Bartolt Vleishouwer ƒ12 ph.g.; dd 09-09. 
Aan Aelt Aertsz ƒ8 ph.g., te betalen op St. Maarten a.s.; dd 08-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1520 RAK  80 - ll FOLIO:       327v DATUM:        23-10-1538 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kerckhof, Kunne Borg  
  Brants, Anne Begunstigde  
  Backer, Jan Verhuurder  
     
 samenvatting Comparante heeft zich borg gesteld voor Anne Brants inzake de huishuur 

die deze met Pasen over een jaar aan Jan Backer moet betalen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1521 RAK  80 - ll FOLIO:       327v DATUM:        28-11-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Trier, Thomas van Schuldeiser  
  Kleys Schuldenares Echtg. Jacob Plattenborch 
  Bommelen, Geertruit v. Schuldeiseres  
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 samenvatting -Comparante is schuldig aan Thomas van Trier 26 stuivers Brabants. 

-De vrouw van Jacob Plattenborch is schuldig aan Geertruit van Bommelen 
ƒ4 g.g. wegens huishuur; dd 09-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1522 RAK  80 - ll FOLIO:       327v DATUM:        13-12-1538 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goldsmit, Kerstken  Comparant En echtg. Willem (v) 
  Baerscheers, Alidt Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparanten verklaren de moeder van de eerste vrouw van comparant in 

huis genomen te hebben en haar te verzorgen zo lang zij leeft; mocht 
comparant vóór haar overlijden, dan zal Alidt verzorgd worden uit zijn 
nalatenschap, maar comparants zoon Jorgen zal met voorrang uit de 
algemene goederen mogen kiezen het bed met bedstede, gordijnen en 
toebehoren, het kastje met twee van de beste schotels, een kan en een 
bureau, een kam en twee scheerbekkens, zijn vaders harnas, een van de 
beste potten, een vijzel en zijn vaders beste tabbert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1523 RAK  80 - ll FOLIO:        328 DATUM:        20-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstken Schuldenaar  
  Kock, Peter Schuldeiser  
  Gerritsz, Jacob Jan Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Apell, Hermen ten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart Peter Kock ƒ5 g.g. te betalen binnen drie weken en 

stelt daarvoor als onderpand zijn beste roodblesse paard, dat indien nodig  
verkocht zal worden. 
Aan Jacob Jan Gerritsz is hij schuldig ƒ3 g.g. van 30 claeskens; dd 31-01. 
-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Hermen ten Apell 20 
stuivers Brabants; dd 05-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1524 RAK  80 - ll FOLIO:        328 DATUM:        21-04-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ghijse, Kersten Schuldenaar  
  Kistemaicker, Herman Schuldeiser Kerkmeester St. Geertruit 
  Ruter, Claes Schuldeiser  
  Wayer, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Kistemaicker q.q. ƒ13 ph.g. van 25 

stuivers de gulden. 
Aan Claes Ruter is hij schuldig ƒ3 ph.g. en 4 stuivers; dd 19-05. 
Aan Geert Wayer ƒ8 ph.g.; dd 23-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1525 RAK  80 - ll FOLIO:       328 DATUM:        23-06-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katrine Schuldenares Echtg. Hermen Diricsz 
  Wyringen, Jan van  Schuldeiser  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Mullem, Henrick van Schuldeiser  
  Gijse, Kerstken Schuldenaar  
  Brant, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan van Wyringen 28 schillingen. 

-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Henrick van Mullem ƒ13 
ph.g. en 1 stuiver Brabants; dd 16-07. 
-Kerstken Gijse is schuldig aan Willem Brant 32 stuivers Brabants en 1 
taecke wijn van het vierde gebod; dd 08-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1526 RAK  80 - ll FOLIO:       328 DATUM:        27-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Wyringen, Peter van Schuldeiser  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Hermen Schroer 
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Pors, Peter  Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparante is schuldig aan Peter van Wyringen 65 stuivers Brabants. 
-De vrouw van Hermen Schroer is schuldig aan Peter van Wyringen 36 
stuivers Brabants; dd 27-08. 
Aan Henrick Dubbeltsz is zij schuldig ƒ17½ koopmansgulden; dd 27-08. 
-Kerstgen Gijse is schuldig aan Peter Pors 22 stuivers Brabants; dd 03-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1527 RAK  80 - ll FOLIO:       328v DATUM:        20-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wonders. Catherine Schuldenares  
  Bussche, Henrick ten Momber In de Groene Dore 
  Urck, mr Volcker van Schuldeiser  
  Grave, Agatha vd Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Volcker van Urck en Agatha 

van de Grave een bedrag van ƒ36 g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig 
van achterstallige huishuur, te betalen in vier jaar op Pasen m.i.v. 1541; 
mocht zij in gebreke blijven dan zullen schuldeisers betere vestenis eisen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1528 RAK  80 - ll FOLIO:       328v DATUM:         24-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Petersz, Hans Schuldeiser  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Hermen Diricsz 
  Wyringen, Jan van Schuldeiser  
  Backer, Marten Schuldeiser  
  Vriese, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Hans Petersz 3½ rijder en ƒ1 

koopmansgulden. 
Zij is ook schuldig aan Jan van Wyringen 42 stuivers Brabants; dd 03-12 en 
aan Marten Backer ƒ11 koopmansgulden; dd 03-12. 
Aan Peter Vriese ƒ4 koopmansgulden en 2 stuivers Brabants; dd 17-12. 
-De vrouw van Hermen Diricsz is schuldig aan Hans Petersz ƒ3 ph.g. en 1 
braspenning; dd 24-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1529 RAK  80 - ll FOLIO:        328v DATUM:         12-01-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Katryne Wed. van Jan Rogge Moeder 
  Willemens, Symon Echtgenoot  
  Henricksz, Evert Voogd  
  Geertsz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Tymen en Jan als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd ƒ50 ph.g. samen en belooft hen te verzorgen totdat 
zij elk 14 jaar oud zijn en hen dan hun kindsdeel uitkeren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1530 RAK  80 - ll FOLIO:        329 DATUM:         18-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrine Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Hardenbarch, Arent van Schuldeiser  
  Bodde, Jan in de Schuldeiser  
  Lubbertsz, Henrick Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Diricsz 
  Stijne Schuldeiseres Echtg. Willem v. Goers 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Arent van Hardenbarch 69 stuivers Brabants.  

Aan Jan in de Bodde is zij schuldig ƒ9 g.g. van 30 claeskens en ƒ1 ph.g. 
van 25 claeskens; dd 18-02. 
Zij is ook schuldig aan Henrick Lubbertsz ƒ4 ph.g. min 1 stoter, van 25 
stuivers Brabants voor de gulden; dd 23-02. 
-De vrouw van Herman Diricsz is schuldig aan de vrouw van Willem van 
Goers ƒ8½ ph.g. en 1½ stuiver van 25 stuivers voor de gulden, morgen te 
betalen met ƒ4 ph.g. en de rest tussen nu en mei a.s.; dd 24-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1531 RAK  80 - ll FOLIO:       329 DATUM:         27-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Pelser, Henrijck Schuldeiser  
  Doedens, Jan Schuldeiser  
  Backer, Egbert Schuldeiser Uit de Geerstraat vd Aa 
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 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrijck Pelser ƒ5 ph.g. en 5 stuivers, de 

gulden van 25 stuivers Brabants. 
Aan Jan Doedens ƒ5½ koopmansgulden; dd 03-03. 
Aan Egbert Backer ƒ3 koopmansgulden van 14 plakken de stuiver; dd 12-
04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1532 RAK  80 - ll FOLIO:       329 DATUM:         19-04-1540 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Kluppell, Geert Wijnheer  
     
 samenvatting Comparante biedt als onderpand aan de wijnheer die beslag op haar 

goederen legt vanwege de accijns op de wijn, haar huisraad, timmerwerk, 
bedden en overige roerende goederen die zich in haar huis bevinden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1533 RAK  80 - ll FOLIO:       329v DATUM:        28-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar De vrouw van … 
  Sneeck, Jan van Schuldeiser  
  Kathrine  Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan van Sneeck 33 stuivers Brabants. 

-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Bernt Jansz 67½ stuiver  
Brabants van 15 plakken de stuiver; dd 10-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1534 RAK  80 - ll FOLIO:        329v  DATUM:         21-05-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ravens, Kunne Schuldenares  
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  Bloxiel, Jacob Gijse Schuldeiser De weduwe van … 
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Meynert Cupers 
  Petersz, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de weduwe van Jacob Gijse Bloxiel 31½ 

stuiver Brabants.  
-De vrouw van Meynert Cupers is schuldig aan Hans Petersz ƒ5 
koopmansgulden en 7 stuivers van 14 plakken de stuiver; dd 16-06.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1535 RAK  80 - ll FOLIO:       329v DATUM:        10-07-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Wieringen, Peter van - jr Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer

1
) 

  Elsken Schuldeiseres Wed. Hansken Kuyritser 
  Bolten, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan jonge Peter van Wieringen ƒ12 ½ g.g. 

Hollandse valuta die deze hem geleend heeft en belooft dit weer terug te 
betalen met Midwinter a.s. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan de weduwe van Hansken 
Kuyritser ƒ8 koopmansgulden; dd 25-08. 
Aan Jan van Bolten ƒ8 courant geld; dd 30-08. 

   
 bijzonderheden 

1
) Bovenpoorte 

   

 

 

1536 RAK  80 - ll FOLIO:         329v DATUM:        10-09-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer  
  Smyt, Jan Schuldeiser  
  Kuyritser, Albert Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Jansz, Wolter Schuldeiser  
  Veen, Jacop van de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan Smyt 55 stuivers Brabants van 14 

plakken. 
Zij is ook schuldig aan Albert Kuyritser ƒ3 koopmansgulden en een ½ 
stuiver; dd 13-09. 
En aan Jacop van der Veen ƒ2 koopmansgulden Hollandse valuta; dd 20-
10. 
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-Kerstgen Gijse is schuldig aan Wolter Jansz ƒ12 ph.g.; dd 15-09. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1537 RAK  80 - ll FOLIO:       330 DATUM:        13-12-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Wayer, Gheert Schuldeiser  
  Vleishouwer, Bartolt Schuldeiser De weduwe van … 
  Cleeff, Henrick van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gheert Wayer ƒ2 g.g. van 30 stuivers Brabants 

en 14 plakken. 
Aan de weduwe van Bartolt Vleishouwer is hij schuldig  ƒ5½ ph.g. van 14 
plakken de stuiver; dd 03-02-1541. 
En aan Henrick van Cleeff 4 Joachimsdaalder en 1 oord, te betalen op 
Vastenavond; dd 23-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1538 RAK  80 - ll FOLIO:       330 DATUM:        05-08-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Lenaertsz, Jan Schuldeiser  

  Convent Brunnepe Schuldeiser  
  Katherine Schuldenares Echtg. Herman Schroer

1
) 

  Gerrijtsz, Jacop Schuldeiser Zwartendijk 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Lenaertsz 30 stuivers van 14 plakken; 

doorgehaald 25-09-1541 
Aan het convent in Brunnepe ƒ7 ph.g.; dd 12-09.  
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Jacop Gerrijtsz van de 
Zwartendijk 2 rijder en 1 taecke wijn voor het gerechtsgeld; dd 16-09. 

   
 bijzonderheden 

1
) Bovenpoorte 

   

 

 

1539 RAK  80 - ll FOLIO:       330 DATUM:        16-09-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katrijne Schuldenares Wed. Claes Allertsz 
  Brugge, Herman ten Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Joncker, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Herman ten Brugge ƒ17 g.g. min 1 oord.-

Kerstgen Gijse is schuldig aan Symon Joncker ƒ5½ g.g.; dd 19-12. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1540 RAK  80 - ll FOLIO:        330 DATUM:        09-12-1541 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Brunnepe, Steendijk 
   
 comparanten Deventer, Kathrine van Comparante   Echtg. Henrick v. Deventer 
  Henricksz, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante heeft Cornelis Henricksz ten onderpand gesteld haar huis en 

erf totdat haar man thuiskomt en zelf met schuldeiser kan onderhandelen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1541 RAK  80 - ll FOLIO:       330v DATUM:        04-01-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Kathrijne Schuldenares  
  Berntsz, Jochum Schuldeiser  
  Cappe, Fijken Schuldeiseres  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jochum Berntsz ƒ9 ph.g. 

Aan Fijken Cappe is zij schuldig 7 Gelderse rijder vanwege een zitbank  en 
een tresor die zij van haar gekocht heeft; schuldeiseres zal deze bij zich 
houden totdat Kathrijne betaald heeft. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Henrick Dubbeltsz 25 
schilling en 16 stuivers Brabants vanwege een vat Joppenbier en een vat 
Hamburgsbier; dd 01-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1542 RAK  80 - ll FOLIO:       330v DATUM:        01-02-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Brouwer, Steven Schuldeiser  
  Ravens, Kunne Schuldenares  
  Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
  Kathrine Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Schumer, Evert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steven Brouwer 1 Joachimsdaalder. 

- Kunne Ravens is schuldig aan Griete Robrechtsz 18 schilling Hollandse 
valuta; dd 01-02. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Evert Schumer 36 stuivers 
Brabants; dd 13-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1543 RAK  80 - ll FOLIO:       330v DATUM:        13-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Kathrine Schuldenares In de Hagen 
  Muller, Bernt Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Schroer, Arent Schuldeiser  
  Schemminck, Wynolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bernt Muller 2 rijder en 12 stuivers. 

-Kerstgen Gijse is schuldig aan Arent Schroer ƒ5 ph.g. en 1 oord, de 
gulden van 1 rijder met 1 stuiver daarop; dd 25-04. 
Als borg voor Geert Luese, is hij schuldig aan Wynolt Schemminck ƒ10 
ph.g., de gulden van 1 rijder met 1 stuiver daarop; dd 24-05.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1544 RAK  80 - ll FOLIO:       331 DATUM:        11-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstken Schuldenaar  
  Boecop, Egbert toe Schuldeiser  
  Schroer, mr Dubbelt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Egbert toe Boecop ƒ10 ph.g. 
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Aan mr Dubbelt Schroer is hij schuldig ƒ9 ph.g. van 14 plakken de stuiver; 
dd 17-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1545 RAK  80 - ll FOLIO:       331 DATUM:        13-01-1543 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katrijne Wed. van Geert Albertsz Moeder 
  Claesz, Jacob Voogd  
  Louwensz, Claus  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Griete als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 g.g. van 28 stuivers de gulden; 
zij belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1546 RAK  80 - ll FOLIO:       331 DATUM:        29-01-1543 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen  Schuldenaar  
  Zweertsz, Jan Schuldeiser Zwolle 
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Jan Zweertsz wegens landpacht een bedrag 

van ƒ30 g.g., waarvan 11 rijder reeds is betaald en het morgengeld; hij 
belooft schuldeiser ƒ10 g.g. van de rest te betalen op de reis door Zwolle 
die hij tussen nu en Midvasten zal maken. Mocht hij de reis niet maken, dan 
zal hij toch betalen en de rest van de schuld met Pasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1547 RAK  80 - ll FOLIO:       331v DATUM:         31-01-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijna Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Thoenisz, Johan Schuldeiser  
  Katrijne Schuldenares Echtg. Bernt Messelaer 
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  Jellens, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan Thoenisz ƒ12 koopmansgulden. 

-De vrouw van Bernt Messelaer is schuldig aan Symon Jellens 1 rijder; dd 
09-04. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

1548 RAK  80 - ll FOLIO:       331v DATUM:        26-06-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuppers, Kathrijne Comparante  
  Petten, Neelken van Comparante  
  Lubbertsz, Arent Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparanten verklaren de 78 Joachimsdaalder te hebben ontvangen die 

Arent Lubbertsz in bewaring had afkomstig van wijlen Juriaen Ryem die 
hen rechtens toekwamen; Katrijne heeft daarvan ƒ28 van 28 stuivers de 
gulden, ontvangen en Neelken ƒ56, waarna ze hem bedanken met belofte 
van vrijwaring; hun mombers, Arent Reynersz voor Neelken en mr Gert 
Hermansz voor Kathrijne, in afwezigheid van de echtgenoot, zijn het 
hiermee eens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1549 RAK  80 - ll FOLIO:        331v DATUM:        10-07-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Veene, Tymen van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tymen van der Veene ƒ5 rijder 

afkomstig van het verwin dat deze heeft volgens het scholtenrecht 
vanwege Gysbert Gysbertsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1550 RAK  80 - ll FOLIO:       332 DATUM:        07-08-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Kathrijne Comparante Echtg. Johan v. Hasselt 
  Symons, Claes Momber  
  Alijt Schuldenares Wed. Claes vd Veen 
     
 samenvatting Comparante verklaart, bij afwezigheid van haar echtgenoot, ontvangen te 

hebben van de weduwe van Claes van der Veen het geld dat zij hen 
schuldig was, waarvoor zij haar bedankt. De momber staat borg voor de 
vrijwaring van schuldenares, zodat schuldeiser bij terugkomst haar niet 
kan manen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1551 RAK  80 - ll FOLIO:       332 DATUM:        05-10-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ravens, Kunne Schuldenares  
  Wieringen, Peter v. - jr Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Brouwer, Ricxe Schuldeiser De erfgenamen van … 
  Brouwer, Stijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan jonge Peter van Wieringen 50 vat kenijte van 

17 claeskens het vat en 33 vat stuiverbier van 34 claeskens het vat. 
-Kerstgen Gijse is schuldig aan de erfgenamen van Ricxe Brouwer ƒ10 
ph.g. van 1 rijder en 1 stuiver voor de gulden, te betalen nu met ƒ3 ph.g. en 
de rest als hij weer terug is uit Bremen. 
Aan Stijne Brouwer is hij schuldig ƒ20 g.g. waarvoor hij haar ƒ1 g.g. per 
jaar zal bewijzen uit zijn huis; dd 26-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1552 RAK  80 - ll FOLIO:        332v DATUM:        29-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Wouw, Jan van Schuldenaar  
  Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Alijt Schuldeiseres Echtg. Rutger Schuerman 
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan van Wouw ƒ5 koopmansgulden en 1 

stuiver Brabants voor een vat Hamburger bier. 
Aan Heyman Elegast 27 stuivers van 14 plakken en 2 schepel gerst; dd 05-
03. 
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-Kerstgen Gijse is schuldig aan de vrouw van Rutger Schuerman ƒ7 ph.g. 
en 3 stuivers Brabants van 14 plakken; dd 04-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1553 RAK  80 - ll FOLIO:       332v DATUM:        14-03-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kleis Schuldenares Echtg. Jacop Plettenborch 
  Backer, Egbert Schuldenaar  
  Anna Schuldenares Zuster van Kleis 
  Bele Schuldeiseres Echtg. Jan Vene 
  Kathrine Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Wouw, Johan van Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Egbert Backer ƒ2 rijder en 1 snaphaene. 

-Har zuster en zij zijn ook schuldig aan de vrouw van Jan Vene 3½ daalder 
en 10 stuivers; dd 14-03. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Johan van Wouw 39 
schillingen; dd 04-04. 
Aan Henrick Dubbeltsz 6 Joachimdaalder min 1 oord; dd 14-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1554 RAK  80 - ll FOLIO:       332v DATUM:        14-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Katrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Nyber, Maurijs Schuldeiser  
  Dyrck Schuldeiser Zoon Lange Jan 
  Schindelen, Kerstgen v.  Schuldenaar  
  Schuerman, Rutger Schuldenares De weduwe van … 
  Bolten, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Maurijs Nibor ƒ2 g.g. min 4 stuivers Brabants. 

Aan de zoon van Lange Jan is zij schuldig 18 stuivers Brabants van 15 
plakken; dd 16-05. 
-Kerstgen van Schindelen is schuldig voor de weduwe van Rutger 
Schuerman ƒ7 g.g. aan Johan van Bolten; 27-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1555 RAK  80 - ll FOLIO:       332v DATUM:        05-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen Schuldenaar  
  Baers, Theus Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Jan Corffmaker 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Theus Baers 3½ rijder. 

-De vrouw van Jan Corffmaker is schuldig 24 stuiver Brabants van … 
(onleesbaar).  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1556 RAK  80 - ll FOLIO:       333 DATUM:        28-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijse, Kerstgen  Schuldenaar  
  Utert, Gijsbert van Schuldeiser  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Hardenberch, Engbert v. Schuldeiser  
  Willemsz, Roeloff Schuldeiser De echtg. van … 
  Jellesz, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Gijsbert van Utert 4 rijder. 

Aan de vrouw van Roeloff Willemsz is hij schuldig ƒ4 koopmansgulden van 
14 plakken de stuiver; dd 27-04. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan de jonge schipper Engbert 
van Hardenberch ƒ6 koopmansgulden en 1 schilling; dd 20-04. 
Aan Symon Jellesz 7 oord van ƒ1 ph.g.; dd 18-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1557 RAK  80 - ll FOLIO:       333 DATUM:        15-06-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kannegieter, Katrijn Schuldenares  
  Gebbes, Alijdt Schuldeiseres  
  Kunera  Schuldenares Echtg. Herman Quant  
  Paters, Hans Schuldenaar  
  Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Hardenberch, Jacop v. Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Alijdt Gebbes ƒ9 koopmansgulden van 20 
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stuivers Brabants en verder nog 16 stuivers Brabants en 1 oord. 
-De vrouw van Herman Quant is schuldig aan Hans Paters 18 stuivers; dd 
05-08. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Jacop van Hardenberch ƒ4 
c.g. en 4 stuivers Hollands; dd 31-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1558 RAK  80 - ll FOLIO:       333v DATUM:        03-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kathrijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Aken, Nelle van Schuldeiseres  
  Elven, Peter van - jr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Nelle van Aken ƒ4 c.g. en 4 stuivers Brabants. 

Aan de jonge Peter van Elven ƒ6 ph.g. en 4 stuivers Brabants; dd 05-04. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1559 RAK  80 - ll FOLIO:       333v DATUM:        06-04-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Kathrine Comparante  
  Kerckhoff, Johan Momber  
  Roeloffs, Albert Stiefvader  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij van Albert Roeloffs de erfenis van haar 

moeder Wyntken ontvangen heeft, waarvoor zij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1560 RAK  80 - ll FOLIO:       334 DATUM:        21-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smijt, Lubbert Schuldenaar  
  Sasse, Albert Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Sasse 5 claeskens. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1561 RAK  80 - ll FOLIO:       334 DATUM:        22-02-1536 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Genemuyden, Lubbert v. Borg  
  Reyner Schuldenaar Zwager 
  Reyner Schuldeiser Scholtes v. Staveren 
  Willemsz, Rotger Borg  
  Wieringen, Peter van Borg  
     
 samenvatting Voor zijn zwager Reyner, is comparant schuldig aan Reyner, Scholtes van 

Staveren een bedrag van ƒ342 koopmansgulden afkomstig van een boeier 
karveel met toebehoren die zijn zwager van hem gekocht heeft en die in 
twee termijnen op Maria Lichtmis betaald moet worden; comparant stelt 
daarvoor ten onderpand de boeier met toebehoren en verder al zijn 
goederen om eventuele schade te kunnen verhalen; schuldeiser zal het 
schip overal vrijwaren. Er zijn borgen aangesteld. Schuldenaar zal zijn 
zwager en de borgen vrijwaren, waarvoor garant staan: Michiel Willemsz, 
Jan Valckenier, Peter van Wieringen jr, Jan Claesz en Goert van Lanckvelt. 
NB. in de kantlijn: op 17-02-1537 is de eerste termijn betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1562 RAK  80 - ll FOLIO:        334v DATUM:         08-03-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Markt, Laurens van der Comparant  
  Laurens, Jan Zoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn overleden broer Henrick Lukens hem in zijn 

testament de helft gegeven heeft van al zijn goederen, nadat de schulden 
betaald zijn en dat hij nu van de executeurs de helft heeft ontvangen en 
een geldbedrag van ƒ25 g.g. gevestigd op het huis van Alijt Craels, m.u.v. 
ƒ20 g.g. die de executeurs ten behoeve van de zoon van comparant nog 
onder zich hebben; hij bedankt hen met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1563 RAK  80 - ll FOLIO:        334v DATUM:         05-04-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Genemuyden, Lubbert v. Schuldenaar  
  Geertsz, Willem Schuldeiser  
  Ens, Lubbert van Schuldenaar  
  Claesz, Alidt Schuldeiseres  
  Lumme Schuldenares Echtg. Jan Messemacker 
  Dulmen, Jan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wilem Geertsz ƒ10 ph.g., waarvan reeds 

betaald ƒ3 en 1 oord, afkomstig van de vracht van Anne Tripmackers broer.  
-Lubbert van Enss is schuldig aan Alidt Claesz 20 stuivers Brabants; dd 26-
05. 
-De vrouw van Jan Messemacker is schuldig aan Jan van Dulmen 23 
stuivers Brabants; dd 09-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1564 RAK  80 - ll FOLIO:        334v DATUM:         09-08-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Lambertsz, Geerlich Schuldeiser  
  Messemacker, Lumme Schuldenares  
  Delden, Arent van Schuldeiser Smid 
  Hoeven, Elsken vd Schuldeiseres Dienstmaagd van … 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Geerlich Lambertsz ƒ3 courant geld. 

-Lumme Messemackers is schuldig aan Arent van Delden 30 claeskens; dd 
06-09. 
Aan de dienstmaagd van Elsken van der Hoeven 6 claeskens en 1 oord; dd 
30-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1565 RAK  80 - ll FOLIO:        335 DATUM:         08-11-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Jansz, Lubbert  Schuldenaar Van Cleef 
  Geertken Schuldeiseres Wed. Herman Evertsz 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Herman Evertsz 
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een bedrag van ƒ37½ ph.g. en 1 oord, afkomstig van een schuit met 
toebehoren die comparant van haar gekocht heeft en waarvan hij met St. 
Jan a.s. ƒ16 ph.g. en 1 oord moet betalen en de rest een jaar later, behalve 
als er oorlog uitbreekt, dan geldt een andere regeling; comparant stelt als 
onderpand de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 16-07-1537 is er ƒ16 ph.g. en 1 oord betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1566 RAK  80 - ll FOLIO:       335 DATUM:        26-11-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Lambert Schuldenaar  
  Robertsz, Loij Schuldeiser  
  Albertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Lochum, Dirck van Schuldeiser  
  Droochscheer, Laurens Schuldenaar  
  Olijslager, Beele Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Loij Robertsz 25 stuivers Brabants. 

-Lubbert Albertsz is schuldig aan Dirck van Lochum 16 stuivers Brabants 
en 4 plakken; dd 24-01-1537. 
-Laurens Droochscheer is schuldig aan Beele Olijslager ƒ6½ 
koopmansgulden en 2½ stuiver Brabants; dd 09-02-1537. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1567 RAK  80 - ll FOLIO:         335 DATUM:         22-02-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoenlapper, Lubbert de Schuldenaar  
  Lambertsz, Jan Schuldeiser  
  Droochscheer, Laurens Schuldenaar   
  Petersz, Hans Schuldeiser  
  Messemacker, Lumme Schuldenares  
  Kannegieter, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Lambertsz 39 stuivers Brabants. 

-Laurens Droochscheer is schuldig aan Hans Petersz ƒ24 koopmansgulden 
en 1½ stuiver Brabants; dd 02-03. 
-Lumme Messemacker is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ3½ ph.g.; 
folio 335v, dd 19-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1568 RAK  80 - ll FOLIO:       335v DATUM:         14-03-1537 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheest, Lubbert de Volmachtgever  
  Jansz, Bernt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Bernt Jansz om namens hem het 

geld te innen dat Jan van Olst en Evert de Weert, bij de Waag, hem 
schuldig zijn vanwege koeien en zaad die zij ontvangen hebben en daarbij 
al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1569 RAK  80 - ll FOLIO:       335v DATUM:        21-03-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Friese, Laurens Schuldenaar  
  Claesz, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Claesz een bedrag van ƒ45 

ph.g. afkomstig van een koggeschip dat hij van hem gekocht heeft en hij 
heeft beloofd te betalen in twee termijnen: in mei 1538 de helft en de 
andere helft in 1539, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip met 
toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1570 RAK  80 - ll FOLIO:        335v DATUM:        26-06-1537 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Lysken Wed. van Jacob Pouwelsz Moeder 
  Albertsz, Henrick Momber  
  Cupers, Alidt Tante  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Pouwel en Altken als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ8 Hoornsgulden en de rente zal zij 
gebruiken om hen te verzorgen tot hun 15

e
 jaar; als haar zoon bij haar wil 

blijven wonen dan zal hij haar moeten betalen zoals hij een ander betaald 
zou hebben, waarmee de tante van de kinderen het eens is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1571 RAK  80 - ll FOLIO:       336 DATUM:        13-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoenlapper, Lubbert de Schuldenaar  
  Vette, Hermen Schuldeiser  
  Jansz, Lubbert  Schuldenaar  
  Jansz, Peter Schuldeiser  
  Lumme Schuldenares Echtg. Jan Messemacker 
  Cellebroeders, pater vd Schuldeiser  
  Claesz, Dubbelt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Hermen Vette 29 stuivers Brabants. 

Aan Dubbelt Claesz ƒ4 ph.g. en 6 stuiver Brabants; dd 10-09. 
-Lubbert Jansz is schuldig aan Peter Jansz ƒ3 ph.g.; dd 22-08. 
-De vrouw van Jan Messemacker is schuldig aan de pater van de 
Cellebroeders 29 claeskens; dd 03-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1572 RAK  80 - ll FOLIO:       336 DATUM:        24-09-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Schuldenaar  
  Bloeme, Willem Schuldeiser  
  Willem, Kruese  Schuldeiser  
  Messemacker, Lumme Schuldenares  
  Sadelmackers, Anne Schuldeiseres  
  Jansz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Bloeme 37½ stuiver Brabants en aan 

Kruese Willem ƒ2 ph.g. en 1 oord. 
Aan Willem Jansz ƒ2 ph.g.; dd 22-10. 
-Lumme Messemacker is schuldig aan Anne Sadelmackers 9 claeskens; dd 
17-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1573 RAK  80 - ll FOLIO:       336 DATUM:        19-10-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ulsen, Lubbert Gheerts v. Comparant Kremer 
     
 samenvatting Comparant verklaart de erfenis ontvangen te hebben van de dochter van 

wijlen Tybbe Berentsz uit Hattem, waarvoor hij de erfgenamen bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1574 RAK  80 - ll FOLIO:       336v DATUM:        22-11-1537 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Garwars, Lambert Claes Comparant  
  Evertsz, Jan  - olde Schoonvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van zijn schoonvader een brief van een 

jaarlijkse rente van ƒ31 g.g. en 1 oord ontvangen had en dat hij deze brief 
verloren heeft of dat hij verbrand is; mocht de brief nog tevoorschijn 
komen, dan belooft hij geen aanspraken te maken, omdat hij reeds 
uitbetaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1575 RAK  80 - ll FOLIO:       336v DATUM:        27-11-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbe Schuldenares Echtg. Henrick Schoemacker 
  Roberts, Anne Schuldeiseres  
  Willems, Lysken Schuldenares  
  Robertsz, Loij Schuldeiser  
  Lumme Schuldenares Echtg. Jan Messemacker 
  Reynders, Reynder Schuldeiser  
  Genemuyden, Lub. v. Schuldenaar  
  Schuyrman, Rotger Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Anne Roberts 11 h.p. 

-Lysken Willems is schuldig aan Loij Robertsz 31½ claesken; dd 03-12. 
-De vrouw van Jan Messemacker is schuldig aan Reynder Reynders 35½ 
stuiver Hollandse valuta; dd 17-12. 
-Vanwege Dirick van Graes, is Lubbert van Genemuyden schuldig aan 
Rotger Schuyrman ƒ10 ph.g. die hij als zijn eigen schuld zal betalen; dd 15-
02-1538. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1576 RAK  80 - ll FOLIO:       336v DATUM:        18-04-1538  
 onderwerp Transport van een rente 
   
 onroerend goed Akker land met een huis 
  Kuinre 
   
 comparanten Sticker, Leffert Comparant En echtg. Geertruyt 
  Glauwe, mr Herman Koper  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben verkocht aan mr Herman 

Glauwe een jaarlijkse rente van ƒ5 g.g. gevestigd op 1½ akker land met een 
huis, betaalbaar op de vier marktdagen met Allerheiligen, zoals vermeld in 
de brief afkomstig van Goyke Wijbrantsz uit Kuinre dd 1482; de rentebrief 
mag worden afgelost met ƒ100 g.g.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1577 RAK  80 - ll FOLIO:       337 DATUM:        01-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Lubbe Schuldenares Dochter Lub.Geertsz 
  Peter Schuldeiser Zn. Hermen Schuttrop 
  Daemsz, Hermen Stiefvader  van Peter 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar neef Peter een bedrag van 

ƒ30 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden, afkomstig van de aankoop van 
het huis van wijlen Jasper Jansz, te betalen met Pasen a.s. 
Peter verklaart dat hij zijn nicht verkocht en overgedragen heeft de erfenis 
en goederen van priester Gheert Petersz; wanneer hij haar ook de helft van 
de overwaarde van het huis van zijn grootvader Peter Gheerts verkocht 
heeft, dan zal hij haar een bewijs geven dat zijn stiefvader het huis niet zal 
overnemen; dit voordat hij van haar het geld ontvangen heeft. Peter zal 
verder behouden de jaarlijkse rente van ƒ2 g.g. en een ½ oord, gevestigd 
op Emmeloord, die zijn oom hem heeft vermaakt. 
NB. in de kantlijn: op 21-04-1539 heeft Peter het geld van Lubbe ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1578 RAK  80 - ll FOLIO:       337 DATUM:        15-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Schoemacker, Jasper Schuldeiser  
  Messemacker, Lumme Schuldenares  
  Albertsz, Jacob Schuldeiser  
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 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jasper Schoemacker ƒ18 koopmansgulden te 

betalen binnen zes weken. 
-Lumme  Messemacker is schuldig aan Jacob Albertsz 10 stuivers 
Brabants;  folio 337v, dd 13-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1579 RAK  80 - ll FOLIO:        337 DATUM:        06-09-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenbarch, Lubbert v. Comparant Priester 
  Hermensz, Gert Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de executeurs en de weduwe van zijn vader, Cele 

van Hardenbarch, hem hebben betaald ƒ150 g.g. van 28 stuivers Brabants 
als erfenis, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1580 RAK  80 - ll FOLIO:       337v DATUM:        21-01-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonisz, Lambert  Comparant  
  Brouwer, Berent Dader  
  Lambertsz, Jan Oom  
  Jansz, Claes Oom  
     
 samenvatting Comparant, 18 jaar oud, verklaart dat Berent Brouwer onlangs de dood van 

zijn vader Thonis Lambertsz heeft veroorzaakt en dat deze na het vonnis 
terdege schadevergoeding aan comparant betaald heeft; Lambert verklaart 
nu, mede namens zijn zuster Janne en zijn familieleden, dat hij de dader zal 
vergeven en belooft geen aanspraken meer op hem te zullen maken, 
waarmee zijn ooms instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1581 RAK  80 - ll FOLIO:       337v DATUM:        24-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
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 comparanten Packbargen, Lambert v. Schuldenaar  
  Packbargen, Willem v. Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem van Packbargen een 

bedrag van ƒ8 ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren die hij van 
hem gekocht heeft en zal betalen in de winter met St. Maarten, waarvoor hij 
als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1582 RAK  80 - ll FOLIO:        337v DATUM:        03-03-1539 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis de Drie Coningen  
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Slewert, Lambert Comparant  
  Seysinck, Jan Mede-eigenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan Jan Seysinck dat hij gerechtelijk afziet van het 

eigendom van de helft van de Drie Coningen, bewoond door Geerloff Plach 
en daar dus geen recht meer op kan laten gelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1583 RAK  80 - ll FOLIO:        338 DATUM:        04-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Schuldenaar Van Ens 
  Geertruyt Schuldeiseres Wed. van Dirck 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Dirck,  

scheepstimmerman, een bedrag van ƒ100 ph.g. van 25 stuivers Brabants 
de gulden, afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van haar 
gekocht heeft en belooft de helft te betalen met Petri ad Cathedram 1540 en 
de andere helft een jaar later, waarvoor het schip onderpand is en al zijn 
overige goederen.   

   
 bijzonderheden 1)  Scheepstimmerman 
   

 

 

1584 RAK  80 - ll FOLIO:       338 DATUM:        07-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Messemacker, Lumme Schuldenares  
  Wou, Willem van Schuldeiser  
  Kannegieter, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Willem van Wou 20 stuivers Brabants. 

Aan Lambert Kannegieter 20½ stuiver Brabants; dd 26-03. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1585 RAK  80 - ll FOLIO:       338 DATUM:        11-03-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenbarch, Lubbert v. Comparant Priester 
  Hermensz, Gert Momber  
  Hardenbarch, Griete v. Stiefmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn stiefmoeder, weduwe van zijn vader Cele van 

Hardenbarch, hem heeft uitbetaald ƒ50 g.g. van de ƒ150 die hem van zijn 
erfdeel toekomen, boven het bedrag van ƒ150 die in het testament 
genoemd worden en die hij al ontvangen heeft; hij heeft nu nog ƒ100 g.g. 
tegoed.  
NB. in de kantlijn: op 04-11-1539 heeft comparant gemeld de ƒ100 
ontvangen te hebben en geen aanspraken meer te hebben op zijn 
stiefmoeder. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1586 RAK  80 - ll FOLIO:       338 DATUM:        11-04-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Laurens Comparant  
  Jellesz, Rienwer  Comparant Voorzoon van Griete 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren de brieven en handschriften ontvangen te hebben 

die zij in 1535 op zondag Reminiscere 
2
) hadden ingeleverd. 

   
 bijzonderheden 

1
) comparants overleden echtgenote 

  
2
) tweede zondag van de vasten 
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1587 RAK  80 - ll FOLIO:       338v DATUM:        30-05-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsum, Luyttijen van Comparant  
  Wilsum, Henrick van Momber Over de kinderen 
  Femme Comparante Wed. Jacob Boot 
  Jonge, Albert de Momber Zoon 
  Oltsende, Peter van  Comparant  
  Gerrijtsz, Jan Schuldenaar Ens 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacop van Oltsende, verklaren dat Jan 

Gerrijtsz heeft afgelost de 2 h.p. die zij jaarlijks beuren uit zijn goederen, 
waarvoor zij hem bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1588 RAK  80 - ll FOLIO:        338v DATUM:        28-06-1539 

 onderwerp Afstand van verantwoordelijkheid 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Leffert Comparant  
  Bruijnsz, Jan Comparant  
  Grimbergen, Claes van Handelaar  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Peter Sticker, verklaren dat Claes van 

Grimbergen ettelijke zijden wambuizen e.d. had geleverd om in Riga te 
verkopen voor eigen profijt, dat zij als erfgenamen van Peter daar niets 
mee te maken hebben, alleen Claes van Grimbergen en dat zij dus geen 
actie ondernemen of aanspraken hebben. 
NB. in de kantlijn: Claes van Grimbergen heeft Jan Woltersz gemachtigd 
om de wambuizen die bij Jacop Moerlinck in Riga zijn, weer terug te krijgen 
of het geld ervan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1589 RAK  80 - ll FOLIO:       338v DATUM:        15-07-1539 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Hof met getimmerte 
  Kampen, hoek OLV Gasthuis, bij de Kalverhekkenbrug 
   
 comparanten Loy Comparant Zoon Rob. Corffmaker 
  Penninck, Alijdt Echtgenote  
  Tymensz, Willem  Koper En echtg. Alidt 
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Willem Tymensz en diens 
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echtgenote de hof die van Johan van Noerthorne is geweest en die 
comparant van de erfgenamen gekocht had; met een uitgang van ƒ5 g.g. 
jaarlijks met Pasen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1590 RAK  80 - ll FOLIO:       339 DATUM:        16-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lumme Schuldenares Echtg. Zwarte Wynolt 
  Dieffolt, Alidt Schuldeiseres  
  Schoenlapper, Lubbert Schuldenaar  
  Heer, Hermen Schuldeiser  
  Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Rippertsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Alidt van Dieffolt 31 stuivers Brabants. 

-Lubbert Schoenlapper is schuldig aan Hermen Heer ƒ6 koopmansgulden 
en 8 stuivers Brabants; dd 11-08. 
-Lubbert Lapper is schuldig aan Willem Rippertsz ƒ11½ koopmansgulden 
min een ½ stuiver; dd 15-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1591 RAK  80 - ll FOLIO:       339 DATUM:        30-08-1539 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilsum, Lutken van  Comparant  
  Oltzende, Peter van ‘t Comparant  
  Boet, Albert Momber Voor zijn moeder 
  Boecop, Dirick te Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Dirick te Boecop heeft afgelost de jaarlijkse 3 

h.p. van de 15 h.p. die de erfgenamen jaarlijks ontvangen; zij bedanken 
hem en melden dat de 10 h.p. vervallen in mei.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1592 RAK  80 - ll FOLIO:       339 DATUM:        24-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaicker, Lubbert Schuldenaar  
  Corvemaicker, Winolt Schuldeiser  
  Schoelapper, Lubbert Schuldenaar  
  Schoemacker, Jaspar Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Winolt Corvemaicker ƒ2 g.g. en 2 stuivers 

Brabants. 
-Lubbert Schoelapper is schuldig aan Jaspar Schoemacker ƒ3 ph.g. en een 
½ stuiver; dd 16-01-1540. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1593 RAK  80 - ll FOLIO:       339 DATUM:        04-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Lutteken, Louwe Schuldenaar  
  Lutteken, Andries Schuldenaar  
  Fop, Helmich Schuldenaar  
  Petersz, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren samen schuldig te zijn aan Hans Petersz een 

bedrag van ƒ345 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, afkomstig van 
een karveelschip met toebehoren dat zij samen van hem gekocht hebben; 
zij beloven te betalen in drie termijnen op Maria Lichtmis vanaf 1541 met 
ƒ115 koopmansgulden, bij de laatste termijn mogen zij de wijnkoop korten; 
zij stellen als onderpand het schip met toebehoren en al hun overige 
goederen. Als zij buitengaats gaan zeilen, moet er een borg worden 
aangesteld.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1594 RAK  80 - ll FOLIO:       339v DATUM:        23-02-1540 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Erf in Wezep 
   
 comparanten Wilsum, Luyttken van Comparant  
  Tolsende, Peter van Comparant  
  Boot, Albert  Comparant Broers 
  Boot, Thonis Comparant Mede namens moeder 
  Aelts, Herman Schuldenaar Hattem 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Jacop van Oltsende, verklaren van Herman 

Aelts van Hattem ontvangen te hebben de jaarlijkse rente van zes schepel 
rogge met het achterstallige sinds de dood van Jacop, gevestigd op een erf 
in Wezep en bedanken hem daarvoor en melden dat zij hem niet zullen 
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manen als de rentebrief gevonden wordt; zij zijn bereid te bevestigen voor 
de drost van de Veluwe dat de brief gecasseerd is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1595 RAK  80 - ll FOLIO:        340 DATUM:         03-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Boems, Lysken Schuldenares  
  Corvemaicker, Winolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Winolt Corvemaicker 18 stuivers Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1596 RAK  80 - ll FOLIO:        340 DATUM:         04-03-1640 

 onderwerp Verantwoording 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mollem, Henrijck van Comparant  
  Mollem, Jochum van Zoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn zoon Jochum hem in bijzijn van Geert 

Borchertsz, mr Aelt Winter, Henrijck Hodde, Rutger Willemsz en Hans 
Blijffternicht rekenschap heeft gegeven van alle handelingen en de laken 
koopmanschappen die hij hem tijdens het leven van zijn moeder, Lubbe 
van Mollem en daarna heeft opgedragen, dat zijn zoon hem een overzicht 
heeft gegeven van de baten en schulden van de koopmanschappen die zijn 
moeder heeft achtergelaten; comparant is hiermee tevreden en bedankt 
zijn zoon voor zijn werk, met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1597 RAK  80 - ll FOLIO:       340 DATUM:         08-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Enss, Lubbert van  Schuldenaar  
  Claesz, Vrancke Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Vrancke Claesz een bedrag van 
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ƒ306 koopmansgulden, afkomstig van een karveelschip met toebehoren 
dat hij van hem gekocht heeft; hij belooft te betalen in vier termijnen op 
Midvasten vanaf 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met 
toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1598 RAK  80 - ll FOLIO:       340v DATUM:         25-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Claesz, Lambert  Schuldenaar Van Harderwijk 
  Claesz, Vrancke Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Vrancke Claesz een bedrag van 

ƒ38 koopmansgulden van 20 stuivers Hollands, afkomstig van een schuit 
met toebehoren die hij van hem gekocht heeft; hij belooft in vier termijnen 
van een halfjaar te betalen m.i.v. St. Jan 1540, waarvoor hij als onderpand 
stelt de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 09-12-1540 is betaald ƒ9 koopmansgulden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1599 RAK  80 - ll FOLIO:       341 DATUM:        08-04-1540 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilssum, Luytken van Comparant  
  Boot, Albert Comparant  
  Tolsende, Peter van Comparant  
  Albertsz, Lubbert Borg Emmeloord 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat  Lubbert Albertsz voor hen borg staat in 

Emmeloord en nergens anders en dat zij hem volledig schadeloos zullen 
stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1600 RAK  80 - ll FOLIO:         341 DATUM:         27-04-1540 

 onderwerp Schadeloosstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Albertsz, Lubbert  Comparant  
  Aelbrechtsz, Peter Tussenpersoon Emmeloord 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Aelbrechtsz een 

bedrag van ƒ24 g.g. waar de erfgenamen van Jacop van Tolsende beslag 
op hebben gelegd; comparant verklaart dat als de tussenpersoon hiervan 
schade mag ondervinden, hij hem schadeloos zal stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1601 RAK  80 - ll FOLIO:       341 DATUM:         05-05-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Aertsz, Luytken  Schuldenaar  
  Leffersz, Arent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Leffersz een bedrag van 

ƒ237 courant, afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van 
hem gekocht heeft, te betalen op vier achtereenvolgende Pinksterdagen 
m.i.v. 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en 
al zijn overige goederen.  
NB. in de kantlijn: de betaaldata; verder meldt schuldenaar nog schuldig te 
zijn aan Arent Leffersz ƒ25 koopmansgulden voor het schip in kwestie, te 
betalen met Midzomer. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1602 RAK  80 - ll FOLIO:       341v DATUM:   maandag na Pinksteren  -  27-05-1540 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Laurens Volmachtgever Scholtes Staphorst 
  Evertsz, Jan - sr Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan oude Jan Evertsz om de ƒ9 g.g. te 

innen die hij nog tegoed heeft van Jan Pouwell volgens handschrift. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1603 RAK  80 - ll FOLIO:       341v DATUM:        21-05-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoemacker, Luytken Schuldenaar  
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
  Corvemaicker, Lubbert  Schuldenaar  
  Lumme Schuldenares Echtg. Jan Houvinck 
  Voorens, jfr Jutte Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ3 g.g. en2½ stuiver 

Brabants. 
-Lubbert Corvemaicker is schuldig aan Robert Corvemaicker 18½ stuiver 
Brabants en 1 butgen van 14 plakken de stuiver; dd 16-06. 
-De vrouw van Jan Houvinck is schuldig aan jfr Jutte Voorens 4½ h.p. 
wegens huishuur, te betalen de helft met St. Jacob en de rest met St. 
Michael; dd 07-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1604 RAK  80 - ll FOLIO:       341v DATUM:        11-06-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Wdn. van Alijdt Jansz Vader 
  Hermensz, Jan Voogd  
  Jansz, Lubbert Voogd van Ens 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Johanna als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ10 g.g. en belooft haar te verzorgen tot de 
volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1605 RAK  80 - ll FOLIO:       341v DATUM:        21-11-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrancke, Louwe Schuldenaar  
  Wieringen, Peter v. - sr Schuldeiser  
  Touwslager, Bernt Schuldenaar  
  Touwslager, Dirck Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de oude Peter van Wieringen ƒ17 

koopmansgulden en 1 oord; de beide Touwslagers zijn schuldig aan 
Louwe Vrancke hetzelfde bedrag. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1606 RAK  80 - ll FOLIO:       342 DATUM:        15-12-1540 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaker, Lubbert  Schuldenaar  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Gijse, Kerstgen  Schuldenaar  
  Cleeff, Henrick van Schuldeiser  
  Albertsz, Lubbert  Schuldenaar van Ens 
  Tolsende, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jonge Reyner ƒ4 g.g. en 1 oord, te betalen met 

Pasen. 
-Kerstgen Gijse is schuldig aan Henrick van Cleeff 4 Joachimsdaalder en 1 
oord, te betalen op Vastenavond; dd 23-01-1541. 
-Lubbert Albertsz is schuldig aan Peter van Tolsende ƒ4 g.g. min 1 oord; 
dd 09-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1607 RAK  80 - ll FOLIO:       342 DATUM:        23-02-1541 

 onderwerp Ruiling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jansz, Lubbert  Comparant van Ens 
  Claesz, Vrancke Comparant  
     
 samenvatting Comparanten hebben met elkaar geruild van karveelschip met toebehoren 

en beloven elkaar het schip te vrijwaren in alle havens; zij stellen daarvoor 
aan elkaar als onderpand hun schip met toebehoren onder voorwaarde dat 
Lubbert Jansz aan de scheepstimmerman mr Frans Gerrijtsz van Edam ƒ50 
koopmansgulden betaalt die Vrancke hem nog schuldig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1608 RAK  80 - ll FOLIO:       342 DATUM:        23-04-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Tybbensz, Lambert Schuldenaar  
  Meppel, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart een potschip gekocht te hebben van Jan van Meppel 

aan wie hij ƒ55 ph.g. schuldig is, van 14 plakken de stuiver, te betalen in 
vier termijnen m.i.v. Michaelis 1541, verder in mei 1542 en met Michaelis 
1542 en in mei 1543 het laatste deel. 
NB. in de kantlijn: betaaldata op 08-04-1542 en eind december.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1609 RAK  80 - ll FOLIO:        342v DATUM:    apostel Jacobus   -    25-07-1541 

 onderwerp Transport van goederen 
   
 onroerend goed Erf in Kuinre 
   
 comparanten Slewert, Lambert Comparant Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn dochters Griete en Glorie al zijn huisraad 

gegeven te hebben, zijn kleren en kleinodiën, omdat hij zijn aandeel in een 
erf in Kuinre, dat door jfr Glorie van Wilsum verwonnen is, verkocht heeft; 
verder meldt hij dat hij Gheert Loese heeft toegestaan een schuifraam te 
timmeren over de steeg waarvoor deze een steen diep in zijn muur mag 
houwen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1610 RAK  80 - ll FOLIO:       342v DATUM:        02-09-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Oldenseel, Jan van Schuldeiser  
  Genemuyden, Lubbert v. Schuldenaar  
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Oldenseel ƒ2 koopmansgulden en 1 

stuiver Brabants. 
-Lubbert van Genemuyden is schuldig aan Bernt Jansz ƒ6 
koopmansgulden, te  betalen op St. Maarten; dd 05-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1611 RAK  80 - ll FOLIO:       342v DATUM:        13-10-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lumme Schuldenares Echtg. Dirck Hoeffsmit 
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Hardenberch, Albert van Schuldeiser  
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  Hardenberch, Arendt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Brant Droochscheerder 19 claeskens. 

-Lubbert Lapper is schuldig aan Albert van Hardenberch ƒ4 g.g. en 12 
stuivers Brabants; dd 05-12. 
Aan Arendt van Hardenberch 20 stuivers Brabanjts van 14 plakken de 
stuiver; folio 343, dd 04-01-1542 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1612 RAK  80 - ll FOLIO:       343 DATUM:        13-01-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Peters, Lijsbeth Schuldenares  
  Wieringen, Peter v. - jr Momber  
  Lanckvelt, Goert van Momber  
  Bovenconvent, Jufferen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de Jufferen uit het 

Bovenconvent een bedrag van ƒ100 Rijnsche gulden van 28 stuivers de 
gulden, afkomstig van de aankoop van een huis dat zij van hen gekocht 
heeft, zoals vermeld in het stadsboek, te betalen met Pasen 1543 met alle 
tijns. De mombers staan borg. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1613 RAK  80 - ll FOLIO:       343 DATUM:        13-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huisje 
   
 comparanten Endoven, jfr Lubbe v. Comparante  
  Meeus, Cornelis Momber  
  Cremer, Anna Comparante a. zijde  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Anna Cremer ontvangen te hebben in drie 

termijnen de ƒ21 g.g. waar zij recht op heeft volgens de gemaakte 
moetsoen over de twist tussen Anna en haar, inzake het huisje dat deze 
met haar broers en zusters had afgebroken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1614 RAK  80 - ll FOLIO:       343 DATUM:        09-02-1542 

 onderwerp Kindsdelen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilssem, Luytken v.  Comparant Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn voorkinderen na zijn dood met voorrang uit 

zijn gerede goederen een bedrag van ƒ25 g.g. geeft, of meer als dat zo 
uitkomt; zij zullen verder gelijk opdelen met de andere kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1615 RAK  80 - ll FOLIO:       343v DATUM:        29-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lyzabet Schuldenares Echtg. Jan Beerntsz 
  Hardenberch, Evert v. Momber  
  Willemsz, Rotger Schuldeiser  
      
 samenvatting Comparante verklaart, in afwezigheid van haar man, schuldig te zijn aan 

Rotger Willemsz 50 Joachimsdaalder afkomstig van een scheeps 
overeenkomst, waarvan een handschrift van haar man bestaat en stelt als 
onderpand al haar goederen, roerende en onroerende, totdat alles is 
betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1616 RAK  80 - ll FOLIO:       343v DATUM:        26-04-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, bij de OLV kerk 
   
 comparanten Enss, Lubbert van Comparant Broers 
  Enss, Engbert van Comparant  
  Brouwer, Dirck Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Dirck Brouwer een 

bedrag van ƒ50 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, in mindering van 
de ƒ370 g.g. afkomstig van een huis, waarvan zij hem beloven de 
overdracht te doen, behalve van een ijzeren hek, wanneer alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1617 RAK  80 - ll FOLIO:       343v DATUM:        10-05-1542 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Brouwerij 
  Genemuiden 
   
 comparanten Luythien Comparante Wed. Gerbr. v. Wieringen 
  Meeus, Cornelius Momber  
  Wieringen, Albert van Zoon Echtg. Heyle  
     
 samenvatting Comparante verklaart aan haar zoon Albert te hebben overgedragen als 

betaling van een lening, haar brouwerij die hij met zijn vrouw zal beheren, 
zonder dat iemand daar enige aanspraak op kan maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1618 RAK  80 - ll FOLIO:       344 DATUM:        10-05-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Schoemacker, Jaspar Schuldeiser  
  Lumme Schuldenares Echtg. Jan Messemaker 
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Albertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Werden, Arent van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jaspar Schoemacker 44 stuivers Brabants van 

14 plakken de stuiver en 3 gosselers. 
-De vrouw van Jan Messemaker is schuldig aan Jonge Reyner 39 stuivers 
Hollandse valuta; dd 22-05. 
-Lubbert Albertsz is schuldig aan Arent van Werden ƒ7 koopmansgulden; 
dd 27-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1619 RAK  80 - ll FOLIO:        344 DATUM:        27-06-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Lochum, Herman van Schuldeiser  
  Apell, Herman ten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman van Lochum ƒ3 ph.g. van 14 plakken 

de stuiver. 
Aan Herman ten Apell 2 Gelderse rijder; dd 03-07. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1620 RAK  80 - ll FOLIO:       344 DATUM:        19-07-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
   
 comparanten Hermensz, Luytken Borg  
  Henrijcksz, Bernt Idem  
  Egbertsz, Wolter Idem  
  Tymensz, Egbert Idem  
  Poss, Peter  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren vanwege Peter Poss schuldig te zijn aan de 

cameraars van de stad Kampen over het jaar 1540 een bedrag van ƒ15 g.g. 
en over 1541 ook ƒ15 g.g.; Peter Poss heeft beloofd de borgen schadeloos 
te stellen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en hof, zijn aandeel in 
de roeisloep en al zijn vee, waarvan hij niets zal verkopen zolang de schuld 
niet is betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1621 RAK  80 - ll FOLIO:       344 DATUM:        21-07-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Genemuyden, Lubbert v. Comparant  
  Anna Comparante Echtg. Henrijck Jacops 
  Mathijsz, mr Jan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben als voogden ten behoeve van 

de nagelaten kinderen van Jelle Pelser en diens laatste echtgenote Alijt, 
een bedrag van ƒ26½ ph.g. min 1 stoter, waarvoor zij de executeur 
bedanken.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1622 RAK  80 - ll FOLIO:       344v DATUM:        27-07-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
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  Hardenberch, Albert v. Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert van Hardenberch ƒ7 koopmansgulden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1623 RAK  80 - ll FOLIO:       344v DATUM:        31-07-1542 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijse Comparante Echtg. Jan Berntsz 
  Timmerman, Andries Schuldeiser En zoon Jan 
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante stelt als onderpand aan Andries Timmerman en diens zoon 

Jan, na Rutger Willemsz, al haar goederen, roerende en onroerende, 
huisraad, inboedel, kleding, kleinodiën enz. voor een bedrag van ƒ17 g.g. 
en 6 stuivers Brabants, te betalen met St. Michael, zodat zij hun schuld 
kunnen verhalen na Rutger Willemsz. Zij heeft dit besloten in samenspraak 
met haar momber Evert van Hardenberch, bij afwezigheid van haar man. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1624 RAK  80 - ll FOLIO:       344v DATUM:        02-08-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Lubbert v. Comparant Priester - broers 
  Hardenberch, Jacop Comparant  
  Hardenberch, Engbert Comparant  
  Thien, Peter van Executeur  
  Kuynretorff, Geert Idem Priester 
  Glauwe, mr Herman Idem  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de executeurs van wijlen priester Jan Gheertsz 

hen de legaten hebben uitgekeerd die afgesproken waren en de nagelaten 
goederen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. Hetzelfde 
geldt voor hun ouders, Zweer van Oesterwolde en echtgenote Kathrijn en 
Marten Jansz en echtgenote. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1625 RAK  80 - ll FOLIO:       345 DATUM:        23-08-1542 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uitdraechster, Laurens Schuldenares  
  Dragers, Elsken Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Elsken Dragers ƒ3½ van 15 claeskens voor de 

gulden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1626 RAK  80 - ll FOLIO:       345 DATUM:        14-10-1542 

 onderwerp Transport onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa, hoek Nieuwstraat 
   
 comparanten Ens, Lubbert van  Comparant Raadslid 
  Backer, Egbert  Koper Holten 
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Egbert Backer het huis waar 

hij in woont voor een bedrag van ƒ110 g.g. Hollandse valuta, waarvan hij 
reeds ƒ55 g.g. heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1627 RAK  80 - ll FOLIO:       345 DATUM:        20-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lutgart Schuldenares Echtg. Johan Hermansz 
  Dirxsz, Engbert Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparante is schuldig aan haar broer Engbert Dirxsz 3 Joachimsdaalder, 

ƒ4 ph.g. min 1 oord en nog 4 rijder, wegens geleend geld van een rund dat 
haar man en zij van Engbert ontvangen hebben; verder heeft zij hem 
beloofd te geven de 6 h.p. van het bedrag dat zij met Pasen ontvangt en 
stelt al haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1628 RAK  80 - ll FOLIO:        345 DATUM:         06-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Schroer, Jan Schuldeiser  
  Warden, Arent van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Schroer 14 stuivers Brabants van 15 

plakken. 
Aan Arent van Warden ƒ3 koopmansgulden en 3 stuivers Brabants van 14 
plakken; folio 345v, dd 23-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1629 RAK  80 - ll FOLIO:        345 DATUM:         06-11-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hatthem, mr Luytken van Comparant Raadsheer hof Friesland 
  Kruse, Johan Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart wederom ontvangen te hebben de ƒ100 enkele g.g. die 

hij aan zijn oom Johan Kruse in bewaring gegeven had ten behoeve van 
zijn broer Evert van Hatthem, waarvan hij een reçu ontvangen had dat hij 
nu kwijt is; als het reçu gevonden wordt heeft het geen waarde meer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1630 RAK  80 - ll FOLIO:        345v DATUM:         23-01-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoelapper, Lubbert Schuldenaar  
  Cock, Peter Schuldeiser  
  Lumme Schuldenares Echtg. Dirck Hoeffsmit 
  Schroer, Dubbelt Schuldeiser  
  Lubbe Schuldenares Wed. Cornelis Geerloff 
  Wieringen, Albert van Schuldeiser En echtg. Heyle 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Cock 1 Joachimsdaalder. 

-De vrouw van Dirck Hoeffsmit is schuldig aan Dubbelt Schroer ƒ4½ g.g. 
min een braspenning Hollandse valuta; dd 09-04. 
-De weduwe van Cornelis Geerloff van het Kampereiland is schuldig aan 
Albert van Wieringen ƒ18 g.g.van 30 stuivers en 14 plakken; dd 09-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1631 RAK  80 - ll FOLIO:       345v DATUM:         18-07-1543 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Schoemacker, Jorgien Schuldeiser  
  Uitdraechster, Laurens Schuldenares  
  Schepelaer, Jan Schuldeiser  
  Engbertsz, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jorgien Schoemacker ƒ3 koopmansgulden en 

14 stuivers Brabants van 14 plakken. 
Aan Berent Engbertsz 31 stuivers Brabants van 14 plakken; dd 03-09. 
-Laurens Uitdraechster is vanwege haar zoon Jochum schuldig aan Jan 
Schepelaer 19 stuivers Brabants van 14 plakken; dd 22-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1632 RAK  80 - ll FOLIO:       346 DATUM:        11-12-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Lubbert Comparant  
  Jansz, Jan Comparant  
  Petersz, Evert  Comparant  
  Claesz, Henrick  Voogd  
      
 samenvatting Comparanten, als afgevaardigden van de bewoners van Ens, verklaren 

ontvangen te hebben van de voogd over de kinderen van Willem Hermensz 
een bedrag van ƒ50 g.g., betaalbaar binnen een jaar, waarvan zij voor ƒ42 
een vierendeel boter zullen geven en de rest naar advenant; als zij deze ƒ50 
langer dan een jaar willen gebruiken, dan moeten zij daarvan oplating doen 
zoals het hoort, zo niet dan mag de voogd de bewoners van Ens daarvoor 
aanspreken. 
NB. in de kantlijn: op 09-04-1567 meldt Wolter Luykensz het geld 
ontvangen te hebben met de verschenen pacht. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1633 RAK  80 - ll FOLIO:         346 DATUM:         08-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Enss, Lubbert van Schuldenaar  
  Dapper, Jacob Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Dapper een bedrag van 
ƒ124 c.g. van 20 stuivers de gulden, afkomstig van een koggeschip dat hij 
van hem gekocht heeft en waarvan hij met Pasen ƒ31 zal betalen, evenzo in 
1545 t/m 1547; hij stelt als onderpand het schip met toebehoren en al zijn 
overige goederen; schuldeiser zal hem vrijwaren in alle havens.  
NB. in de kantlijn: op 29-07-1544 vernietigt de vrouw van schuldeiser de 
akte. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1634 RAK  80 - ll FOLIO:       346v DATUM:        20-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoelapper, Lubbert Schuldenaar  
  Heere, Herman Schuldeiser  
  Smit, Lubbert Schuldenaar  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Albertsz, Lubbert Schuldenaar  
  Lochum, Berent van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Heere 2 Joachimsdaalder en 1 oord en 

2 stuivers van 14 plakken. 
-Lubbert Smit is schuldig aan Jonge Reyner ƒ4 koopmansgulden en 3 
stuivers Brabants, Hollandse valuta; dd 05-03. 
-Lubberts Albertsz is schuldig aan Berent van Lochum 8 stuivers en 1 oord 
van 14 plakken de stuiver; dd 10-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1635 RAK  80 - ll FOLIO:       346v DATUM:        17-03-1544 

 onderwerp Bevestiging 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Laurens van Comparant En echtg. Griete 
  Rynckhouwer, Johan Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten hebben gerechtelijk beloofd te allen tijde een bevestiging te 

geven ten behoeve van Johan Rynckhouwer over het aandeel dat zij 
hebben in de jaarlijkse rente van ƒ2½ gevestigd op Emmeloord, die zij 
terdege ontvangen hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1636 RAK  80 - ll FOLIO:       346v DATUM:        30-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Robertsz, Loij Schuldeiser  
  Oldenzeell, Johan van Schuldeiser  
  Albertsz, Lubbert  Schuldenaar  
  Hardenberch, Albert v. Schuldeiser  
  Gildemeesters Schuldeiser van de schoenmakers 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Loij Robertsz 56 stuivers van 14 plakken. 

Aan Johan van Oldenzeell ƒ3 ph.g. en 3 stuivers van 14 plakken; dd 07-05. 
Aan de gildemeesters van de schoenmakers ƒ4 ph.g. en 19 stuivers 
Brabants van 14 plakken; dd 07-07. 
-Lubbert Albertsz is schuldig aan Albert van Hardenberch 22 stuivers 
Hollandse valuta; dd 26-06.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1637 RAK  80 - ll FOLIO:       347 DATUM:        18-08-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Bouwhuis in Mastenbroek 
   
 comparanten Philipsz, Lubbert  Comparant  
  Veen, Tyman van der  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Tyman van der Veen ƒ50 

enkele rijdergulden die deze hem belooft had voor het maken van een 
nieuw bouwhuis in Mastenbroek; hij bedankt voor de betaling 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1638 RAK  80 - ll FOLIO:       347 DATUM:        26-08-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Messemaker, Lubbert  Schuldenaar  
  Kannegieter, Lambert  Schuldeiser  
  Lapper, Lubbert  Schuldenaar  
  Schoemacker, Jorgien Schuldeiser  
  Hardenberch, Albert van Schuldeiser  
  Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lambert Kannegieter 38 claeskens. 

-Lubbert Lapper is schuldig aan Jorgien Schoemacker 21 stuivers van 14 
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plakken; dd 12-09. 
Aan Albert van Hardenberch is hij schuldig 48 stuivers Brabants; dd 15-10. 
Aan Griete Robrechtsz 9 stuivers Brabants; dd 25-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1639 RAK  80 - ll FOLIO:       347 DATUM:        05-11-1544 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Veenstraat, tussen Willem Volckertsz en Arent Visscher 
   
 comparanten Lubbe Comparante Echtg. Tymen Timmerman 
  Heer, Herman Momber  
  Jacobsgilde Schuldeiser e.a.  
     
 samenvatting Comparante verklaart af te zien van het eigendom van een huis, strekkend 

achter tot aan de Hofstraat, ten behoeve van het Jacobsgilde, de jufferen in 
het Bovenconvent op den Oord en Cele Cuper i.v.m. de verschuldigde tijns. 
Haar man Tymen heeft zich hierbij aangesloten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1640 RAK  80 - ll FOLIO:       347 DATUM:        23-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert  Schuldenaar  
  Schoemacker, Kerstgen Schuldeiser  
  Schoemaker, Jaspar Schuldeiser  
  Jansz, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Kerstgen Schoemacker 38 stuivers Brabants. 

Aan Jaspar Schoemaker ƒ5 ph.g. en 4 stuivers van 14 plakken; dd 28-11. 
Aan Robert Jansz is hij schuldig ƒ3 koopmansgulden en 5 stuivers van 14 
plakken; folio 347v, dd 28-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1641 RAK  80 - ll FOLIO:       347v DATUM:        09-01-1545 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Albertsz, Laurens Borg Van Meppel 
  Alijt Begunstigde Wed. Jelle Pelsers 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor zijn dochter Alijt 

voor een bedrag van ƒ100 g.g., afkomstig van de ƒ250 ph.g. die zij haar 
kinderen als hun vaders erfdeel heeft bewezen en waarvan zij alle jaren ƒ5 
g.g. betaalt totdat de vier kinderen volwassen geworden zijn en verstandig 
met hun geld kunnen omgaan of dat dit bedrag in handen van de voogden 
wordt gegeven met de verschenen rente; comparant zal binnen 14 dagen 
hiervan een gerechtsbrief laten maken op zijn kosten bestemd voor de 
voogden, alles gevestigd op zijn goederen in Meppel en elders. Bij deze 
ƒ100 g.g. is inbegrepen ƒ12 ph.g. afkomstig van een handschrift van 
Lubbert van Genenmuyden, als voogd over de kinderen; Alijt zal de rente 
voorlopig ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1642 RAK  80 - ll FOLIO:        348 DATUM:        24-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jacop, Lambert Schuldenaar  
  Hoijer, Gijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gijsbert Hoijer een bedrag van 

ƒ100 koopmansgulden afkomstig van de helft van een smal karveelschip 
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; hij zal de helft betalen met 
Vastenavond over een jaar en in 1547 de rest, waarvoor hij als onderpand 
stelt de helft van het schip met toebehoren en al zijn overige goederen.  
NB. in de kantlijn: op 05-07-1546 heeft Lambert ƒ41 betaald; op 22-12-1547 
ƒ37½ aan Alijt, de weduwe van schuldeiser.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1643 RAK  80 - ll FOLIO:       348 DATUM:        26-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Gildemeesters Schuldeiser Schoenmakersgilde 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de gildemeesters van het Schoenmakersgilde 

ƒ6 ph.g. en 4 stuivers Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1644 RAK  80 - ll FOLIO:       348 DATUM:        09-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Hermansz, Lambert  Schuldenaar  
  Jansz, Evert  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Jansz een bedrag van ƒ51 

ph.g., de stuiver van 14 plakken, afkomstig van een potschip dat hij van 
hem gekocht heeft, te betalen in twee termijnen, n.l. met Midvasten 1546 en 
1547, zodat het met Pasen betaald is; comparant stelt daarvoor als 
onderpand het schip met toebehoren en verder al zijn overige goederen.   
NB. in de kantlijn: op 10-04-1546 betaald ƒ25 ph.g., de stuiver van 14 
plakken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1645 RAK  80 - ll FOLIO:       348v DATUM:         23-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbe Schuldenares Echtg. Cornelis 

1
) 

  Wieringen, Albert van Schuldeiser  
  Enss, Lubbert van Schuldenaar Schipper 
  Mullem, Henrick van Schuldeiser  
  Corffmaker, Lubbert Schuldenaar  
  Jansz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Albert van Wieringen twee vat Hamburger 

bier, het vat van 66 stuivers Brabants. 
-Lubbert van Enss is schuldig aan Henrick van Mullem ƒ3 ph.g. Hollandse 
valuta; dd 18-03. 
-Lubbert Corffmaker is schuldig aan Peter Jansz ƒ3½ ph.g., 1 rijder en 1 
stuiver daarop van 14 plakken; verder ƒ3 enkele ph.g. en 9 stuivers 
Brabants; dd 04-05. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Moriaen 

   

 

 

1646 RAK  80 - ll FOLIO:       348v DATUM:        16-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Leffer Schuldenaar  
  Fransz, Heyme Schuldeiser Edam 
  Jansz, Warner Begunstigde  
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 samenvatting Comparant verklaart, vanwege Warner Jansz, schuldig te zijn aan  Heyme 
Fransz uit Edam ƒ55 ph.g. Hollandse courant, te betalen op Vastenavond; 
Warner Jansz belooft hem schadeloos te stellen, waarvoor zijn goederen 
onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 20-03-1546 meldt schuldeiser dat er ƒ55 betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1647 RAK  80 - ll FOLIO:       348v DATUM:        07-04-1545 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Lubbert Volmachtgever Blokzijl 
  Sijmonsz, Johan Volmachtgever Idem 
  Gerrijtsz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Gerrijtsz om de ƒ15 g.g. 

te betalen die zij schuldig zijn vanwege de doodslag van Johan Roloffs uit 
Arnhem door Peter Lubbertsz en daarvan een kwitantie te ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1648 RAK  80 - ll FOLIO:       348v DATUM:        06-05-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelijsz, Laurens Comparant En echtg. Alijdt 
  Veert, Geese van Stiefmoeder Wed. Henrick v. Veert 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Henrick van Veert ontvangen 

te hebben de goederen die Alijdt van haar vader geërfd heeft , waarvoor zij 
haar bedanken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1649 RAK  80 - ll FOLIO:       349 DATUM:        20-05-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ens, Lubbeken van Comparante  
  Pater, Hans Schuldenaar En echtg. Alijt 
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 samenvatting Comparante verklaart dat zij van Hans Pater de ƒ20 rijdergulden weer heeft 
ontvangen die zij hem geleend had, waarvoor zij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1650 RAK  80 - ll FOLIO:       349 DATUM:        08-06-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Lysbeth Schuldenares  
  Marioen   Schuldeiseres Wed. Henrick v. Doetekum 
  Lumme Schuldenares Echtg. Joh. Messemaker 
  Luytgens, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de weduwe van Henrick van Doetekum ƒ8 

koopmansgulden en 16 gosselers gerechtsgeld. 
-De vrouw van Johan Messemaker is schuldig aan Thijs Luytgens 23 
stuivers Brabants; dd 08-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1651 RAK  80 - ll FOLIO:       349 DATUM:        07-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blauwe, Lijsbeth Schuldenares  
  Hermansz, mr Gheert Momber Secretaris 
  Blauwe, Johan Schuldeiser Zoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Johan 40 

Joachimsdaalder afkomstig van de verdeling van de goederen van zijn 
vader, Johan Taede, te betalen na haar dood of eerder, als dat zo uitkomt; 
zij stelt als onderpand al haar goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1652 RAK  80 - ll FOLIO:       349 DATUM:        12-08-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrijxsz, Lubbert Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
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  Jansz, Lubbert Schuldenaar  
  Metselaer, Coert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast 10 stuivers van 14 plakken. 

-Lubbert Jansz is schuldig aan Coert Metselaer ƒ6 en 7½ stuiver, 1 rijder 
met 1 stuiver voor de gulden; dd 28-08.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1653 RAK  80 - ll FOLIO:       349v DATUM:        07-09-1545 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Wdn. van Alijt  Vader 
  Ploijer, Berent Voogd (?)  
  Coepsz, Jan Oom  
  Jansz, Jacop Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Stijne als moeders erfdeel te hebben 

gereserveerd 32 Joachimsdaalder en belooft haar te verzorgen tot haar 
volwassenheid, waarmee de ooms van Stijne tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1654 RAK  80 - ll FOLIO:       349v DATUM:        11-09-1545 

 onderwerp Aanmaning 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat van der Aa, tussen Alijt Keysers en Henrijck Mathijsz 
   
 comparanten Wilssem, Luytgen van  Comparant  
  Brant, Arent Schuldenaar Priester 
     
 samenvatting Comparant heeft Arent Brant gerechtelijk gewezen op zijn onderpand in de 

Geerstraat voor de jaarlijkse pacht zoals schriftelijk vastgelegd. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1655 RAK  80 - ll FOLIO:       349v DATUM:        16-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uitdraechster, Laurens de Schuldenares  
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  Wolffs, mr Jan Schuldeiser De weduwe van … 
  Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Oldenzeel, Jan van Schuldeiser  
  Schoelapper, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de weduwe van mr Jan Wolffs ƒ2 ph.g., de 

stuiver van 14 plakken.  
-Lubbert Lapper is schuldig aan Jan van Oldenzeel en Herman 
Schoelapper ƒ3 koopmansgulden en 3 stuivers Brabants; dd 07-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1656 RAK  80 - ll FOLIO:       349v DATUM:        15-10-1545 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf genaamd den Bock 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Comparant v. Ens - echtg. Marrygen 
  Petersz, Johan Schuldenaar  
  Dubbeltsz, Ghese Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Johan Petersz en echtgenote het geld ontvangen 

te hebben van zijn aandeel in een huis in de Hagen, waarvoor hij hen 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1657 RAK  80 - ll FOLIO:       350 DATUM:        06-11-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lieve  Schuldenares Echtg. Argelist 
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Schoemaecker, Peter Schuldeiser  
  Jansz, Lubbert Schuldenaar Echtg. Anna 
  Claesz, IJsbrant Schuldeiser En echtg. Yde 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jonge Reyner wegens huishuur ƒ6 

koopmansgulden en 1 oord. 
-Lubbert Lapper is schuldig aan Peter Schoemaecker 11½ stuiver 
Brabants; dd 27-11. 
-Lubbert Jansz is schuldig aan IJsbrant Claesz 9 h.p. te betalen tussen 
Palmzondag en Pasen, afkomstig van de aankoop van een hof in 
Brunnepe; dd 22-12.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1658 RAK  80 - ll FOLIO:       350 DATUM:        20-01-1546 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Warden, Arent van Schuldeiser  
  Laurens, Trijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent van Warden 61 stuivers. 

-Aan Trijne Laurens 43½ stuiver Brabants; dd 03-02. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1659 RAK  80 - ll FOLIO:       350 DATUM:        25-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sticker, Leffert Schuldenaar En echtg. Geertken 
  Oort, jfr Anna van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan  jfr van Oort ƒ110½ g.g. van 28 stuivers 

Brabants de gulden, te betalen met Pasen; mocht hij in gebreke blijven dan 
betaalt hij alle onkosten; op 12-05-1546 wordt alles betaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1660 RAK  80 - ll FOLIO:       350 DATUM:        08-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Ens, Lubbert van  Schuldenaar Schipper 
  Kempe, Hillebrant Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Hillebrant Kempe ƒ10 ph.g. van 25 stuivers 

Brabants de gulden, afkomstig van een grote schuit met toebehoren die hij 
van de zoon van schuldeiser gekocht heeft en belooft de helft te betalen 
met St. Michael en de andere helft met Pasen 1547, waarvoor hij als 
onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1661 RAK  80 - ll FOLIO:        350v DATUM:         10-02-1546 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Warden, Arent van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent van Warden ƒ3 c.g. en 1 stuiver Brabants 

en stelt als onderpand al zijn goederen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1662 RAK  80 - ll FOLIO:        350v DATUM:         01-02-1546 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Lubbert Intermediair  
  Claesz, Jacob Idem  
  Hoelboem, Thijs Idem  
     
 samenvatting Comparanten, namens Dirck Claesz, Peter van Wieringen sr en jr en Thijs 

Hoelboem, namens Nelle, de zuster van Dyrck Claesz, verklaren dat zij 
geïntervenieerd hebben tussen beide parijen om een vriendschappelijke 
schikking te treffen inzake de erfscheiding van hun ouders; er is besloten 
dat Nelle aan haar broer Dyrck ƒ24 g.g. van 28 stuivers Brabants zal 
betalen waarmee hij geen andere aanspraken meer kan maken op de 
erfenis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1663 RAK  80 - ll FOLIO:       350v DATUM:         20-03-1546 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Enss, Lubbert van  Borg  
  Franck, Gerrijt Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, borg voor Gerrijt Franck, die een schip gekocht heeft van mr 

Peter Huygen uit Edam, zal de schuld als die van hem zelf beschouwen en 
betalen met Jacobi a.s. ƒ40 c.g. en daarna in drie termijnen de rest van de 
onbetaalde som, volgens scheepsbrief in handen van mr Peter. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1664 RAK  80 - ll FOLIO:       350v DATUM:         05-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrancke, Louwe Schuldenaar  
  Baers, Evert  Schuldenaar  
  Vrancke, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrijt Vrancke een bedrag van 

ƒ70 courante valuta, afkomstig van 1/8
e
 scheepsaandeel dat zij van Gerrijt 

ontvangen hebben, te betalen met St. Jacob ƒ15½ en de rest met 
Midvasten, uiterlijk in 1548, waarvoor zij als onderpand stellen hun beider 
goederen.   
NB. in de kantlijn: op 17-09-1546 is de eerste termijn betaald; de rest op 19-
03-1547 en 08-04-1548. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1665 RAK  80 - ll FOLIO:        351 DATUM:        07-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lijve Schuldenares Echtg. Argelist 
  Berentsz, Tymen Schuldeiser De echtgenote van … 
  Drager, Laurens Schuldenaar  
  Jansz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de echtgenote van Tymen Berentsz ƒ12 

koopmansgulden en 1 oord. 
-Laurens Drager is schuldig aan Henrick Jansz ƒ2 ph.g. en 1 oord, de 
stuiver van 14 plakken; dd 12-04.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1666 RAK  80 - ll FOLIO:        351 DATUM:        10-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kempe, Luytken Schuldenaar  
  Sneeck, Johan Schuldeiser  
  Lapper, Lubbert Schuldenaar  
  Heel, Thijs van Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Sneeck ƒ7 koopmansgulden. 

-Lubbert Lapper is schuldig aan de weduwe van Thijs van Heel 20 stuivers 
Brabants; dd 21-05. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 351v en 352v zijn blanco. 

1667 RAK  80 - ll FOLIO:       353 DATUM:        13-01-1546 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Griete Comparante Wed. Johan Seysinck 
  Kuynretorff, Henrijck Momber  
  Symontsz, Claes Momber  
  Wijnbergen, Wichman v. Koper Harderwijk 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij aan Wichman van Wijnbergen verkocht heeft 

een jaarlijkse rente van ƒ2½ g.g. die zij ontvangt uit de stadsgoederen van 
Harderwijk met alle verschenen rente en bewijzen, hoofdsom ƒ30 g.g., 
betaalbaar met St. Laurens, op naam van Henrijck Ygermans jr en 
echtgenote Treyn Ygermans; zij is bereid dit voor het gerecht van 
Harderwijk te bevestigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1668 RAK  80 - ll FOLIO:       353 DATUM:        27-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsz, Geert Schuldenaar  
  Berentsz, Jochum Schuldeiser  
  Keysers, Ghese Schuldenares  
  Budde, Jan in den Schuldeiser  
  Henricksz, Gheert Schuldenaar  
  Jansz, Claes Schuldeiser  
  Stoelken, Geertruidt op ‘t  Schuldenares  
  Swoll, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jochum Berentsz ƒ4 g.g. 

-Comparante is schuldig aan Jan in den Budde 13 claeskens; dd 27-01. 
-Gheert Henricksz is schuldig aan Claes Jansz ƒ3 ph.g. van 1 rijder; dd 29-
01. 
-Geertruidt op ’t Stoelken is schuldig aan Jan van Swoll 33½ stuiver 
Brabants; dd 29-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1669 RAK  80 - ll FOLIO:       353 DATUM:        03-02-1546 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tymans, Gese Wed. van Albert Snoeck Moeder 
  Wieringen, Peter van Voogd  
  Hekelmaker, Peter Voogd  
      
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Griete als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft haar te verzorgen 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1670 RAK  80 - ll FOLIO:       353v DATUM:        06-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kilderschip 
   
 comparanten Hulleman, Geert Schuldenaar Scheepstimmerman 
  Vranckensz, Goesze Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goesze Vranckensz ƒ93 c.g. van 

20 stuivers Brabants, te betalen in twee termijnen, n.l. in mei 1547 met ƒ33 
en de tweede termijn van ƒ60 in mei 1548, vanwege de aankoop van een 
kilderschip door Haye Sydzesz en echtgenote Heyse uit Sneek volgens 
scheepsbrief dd 04-01-1546 bij schuldeiser in bezit; comparant stelt als 
onderpand het schip en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1671 RAK  80 - ll FOLIO:       353v DATUM:        08-02-1546 

 onderwerp Toestemming voor reparatie 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Hoens, Griete Comparante Amsterdam 
  Hoens, Lamme Comparante Idem 
  Thijmensz, Willem Momber  
     
 samenvatting Comparanten, tantes van Femme ten Bossch, verklaren gerechtelijk dat zij 

toestemming geven aan Lubbert Corvemaicker de goot tussen zijn huis en 
dat van wijlen Johan Bossch te repareren volgens stadsrecht en dat hij de 
kosten mag verhalen op het huis van Bossch. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1672 RAK  80 - ll FOLIO:        354 DATUM:        11-02-1546 
 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Glauwe, mr Geert Intermediair  
  Ingen, mr Godschalck v. Intermediair  
  Coch, Jacob Comparant e. zijde Rostock - eiser 
  Campen, Willem van Comparant a. zijde Verweerder 
     
 samenvatting Comparanten verklaren te zijn opgetreden in het geschil tussen Jacob 

Coch en Willem van Campen inzake de levering van een paard dat Willem 
geleend had van Jacob, om daarin een vriendschappelijke schikking te 
treffen; verweerder zal bewijzen via zijn zwager, Niclaes Peytou, raadsman 
in Riga, die met het eerstkomend schip uit Riga komt, dat hij dat paard 
geleend had, zo niet dan zal hij de waarde van het paard betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1673 RAK  80 - ll FOLIO:       354 DATUM:        12-02-1546 

 onderwerp Transport van schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Vranckensz, Goesze Comparant  
  Coppen, Jacob Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart overgedragen te hebben aan Jacob Coppen de 

schuldbekentenis van ƒ93 c.g. die Geert Hulleman schuldig is aan Goesze 
vanwege de aankoop van een schip, zoals vermeld in de schuldbekentenis 
in het Boek dd 06-02-1546, te betalen op de voorschreven termijnen; 
comparant belooft bovendien dat bij wanbetaling van schuldenaar diens 
onroerend goed in beslag zal worden genomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1674 RAK  80 - ll FOLIO:       354v DATUM:        13-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pottebacker, Geert Schuldenaar En echtg. Griete 
  Wyringen, Peter van Schuldeiser Memoriemeester 

1
) 

  Vene Evertsz, Johan vd Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de memoriemeesters van de 

OLV kerk een bedrag van ƒ40 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, 
afkomstig van wijlen Willem Cloetynck in zijn testament vermeld, waarvoor 
zij als onderpand stellen een gezegelde Rechtersbrief van een jaarlijkse 
rente van ƒ3 g.g.; mocht het onderpand niet voldoende zijn, dan passen zij 
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het onderpand aan.  
   
 bijzonderheden 

1
) van OLV memorie van de OLV kerk 

   

 

 

1675 RAK  80 - ll FOLIO:       354v DATUM:         

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrijt Schuldenaar  
  Cremer, Herman Schuldeiser  
  Backer, Gerrijt Schuldenaar  
  Bronckhorst, Gijsbert v. Schuldeiser De echtgenote van … 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman Cremer 8 stuivers Brabants. 

-Gerrijt Backer is schuldig aan de vrouw van Gijsbert van Bronckhorst 17½ 
stuiver; folio 355, dd 25-02-1546.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1676 RAK  80 - ll FOLIO:       354v DATUM:        26-02-1546 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maeler, Griete Volmachtgeefster  
  Meeus, Cornelis Momber  
  Heer, Herman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Herman Heer om, in der minne of 

gerechtelijk, haar zaken binnen en buiten Kampen waar te nemen en al 
haar pachten, renten en schulden te innen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1677 RAK  80 - ll FOLIO:       355 DATUM:        01-03-1546 

 onderwerp Afspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rensinck, Gerrijt Comparant En echtg. Jacop(je) 
  Brouwer, Geert Begunstigde De dochter van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren afgesproken te hebben de dochter van Geert 

Brouwer gedurende vier jaar kost en inwoning te geven en te kleden, 
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waarvoor zij ontvangen van de voogden, Lubbert Corvemaker en Jochum 
Raemacker, een tresor; mocht het kind in die tijd overlijden, dan mogen zij 
het kastje behouden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1678 RAK  80 - ll FOLIO:       355 DATUM:        04-03-1546 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morre, mr Geert Intermediair  
  Glauwe, mr Geert Intermediair  
  Neerden, Thoenijsz van Gevolmachtigde  
  Boltens, Jan van Volmachtgever De weduwe van … 
  Janneke Comparante a. zijde Echtg. Claes Gijsbertsz 
  Meijer, Hans Momber  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad aangesteld, interveniëren in het conflict 

tussen de weduwe van Jan van Bolten en de vrouw van Claes Gijsbertsz 
inzake de ruzie over twee mud rogge per jaar; Janneke zal aan Thoenijsz 1 
Joachimsdaalder betalen met Martini a.s.. De aflossing  van de hoofdsom 
van 20 daalders en 1 daalder rente kan eventueel in twee termijnen betaald 
worden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1679 RAK  80 - ll FOLIO:       355 DATUM:        05-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Gheert Schuldenaar  
  Henricksz, Bernt Schuldenaar  
  Diricsz, Joachim Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten zijn schuldig aan Joachim Diricsz ƒ11½ koopmansgulden en 

6½ stuiver Brabants, te betalen op Pasen 1547 met ƒ7 koopmansgulden en 
de rest met Pasen 1548.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1680 RAK  80 - ll FOLIO:       355v DATUM:        05-03-1546 

 onderwerp Schikking 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Indijck, mr Godschalck t. Intermediair  
  Grave, Evert van de Intermediair  
  Corffmaker, Robert Comparant e. zijde De erfgenamen … 
  Elsken Comparante a. zijde Wed. R. Corffmaker 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad gevraagd, komen tussenbeide in een conflict 

tussen de erfgenamen van Robert Corffmaker en hun vertegenwoordiger 
en de weduwe van Robert Corffmaker en haar vertegenwoordiger inzake de 
nalatenschap.  
De weduwe ontvangt een kwart rogge en 4 mud mout, eetbare waar en 
brandstof en zij zal levenslang houden als lijftucht het huis op de Burgwal 
dat de erfgenamen winddicht en in goede staat zullen opleveren, zij zullen 
wel de huur ontvangen, maar van dit jaar betalen zij die aan Elsken; de 
huisraad en aankleding van het huis zijn voor de weduwe en de dekens en 
lijnwaad zullen gedeeld worden; de weduwe krijgt ook alles wat zij in het 
huwelijk heeft ingebracht. De erfgenamen zullen aan de weduwe ƒ220 g.g. 
betalen van 28 stuivers Brabants. Dit is besloten in tegenwoordigheid van 
mr Peter Robertsz, Loij Robertsz en Alijt, Kunne en Griete, Lambert 
Robertsz en Alijt, mr Albert Robertsz en als mombers van de weduwe Peter 
Warners en Henrick van Cleve . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1681 RAK  80 - ll FOLIO:       356 DATUM:        11-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elsken Comparante Wed. Robert Corffmaker 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat de erfgenamen van haar echtgenoot haar betaald 

hebben alles wat in de schikking was afgesproken; zij bedankt hen voor de 
betaling en verklaart geen aanspraken meer te maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1682 RAK  80 - ll FOLIO:       356 DATUM:        12-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Albertsz, Gijse Schuldenaar  
  Hille Schuldeiseres Wed. Thijs Luytgens 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van schipper Thijs 

Luytgens een bedrag van ƒ450 koopmansgulden afkomstig van een 
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karveelschip met toebehoren dat hij van haar gekocht heeft, te betalen op 
Petri ad Cathedram 1547 met ƒ150 koopmansgulden, een jaar later 
hetzelfde bedrag en in 1549 het laatste gedeelte; comparant stelt daarvoor 
als onderpand het schip met toebehoren; mocht hij buitengaats gaan, dan 
is een borg nodig.   
NB. in de kantlijn: op 12-10-1548 zijn twee termijnen betaald; op 24-10-1549 
ook de laatste termijn. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1683 RAK  80 - ll FOLIO:       356v DATUM:        29-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Griete Comparante Wed. Gheert Schoemacker 
  Kruese, Johan Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Johan Kruese vanwege 

diens zwager Goessen van Hattem, ƒ18 ph.g. van 20 stuivers Brabants de 
gulden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1684 RAK  80 - ll FOLIO:       356v DATUM:        29-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pottebacker, Griete Schuldenares  
  Hardenberch, Albert v. Schuldeiser  
  Pynynck, Geert Schuldenaar  
  Vene, Tymen vd Schuldeiser De erven van … 
  Erp, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Albert van Hardenberch 24 stuivers Brabants.  

-Geert Pynynck verklaart namens zijn dochter Mechtelt schuldig te zijn aan 
de erfgenamen van Tymen van der Vene en aan Henrick van Erp ƒ35 g.g. 
van 28 stuivers Brabants te betalen op Michaelis a.s. met 1 à 2 weken; dd 
29-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1685 RAK  80 - ll FOLIO:       356v DATUM:        03-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 



235 

 

   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Draeck, Gheert Schuldenaar  
  Vranckensz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Vranckensz een bedrag 

van ƒ642½ koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in mei a.s. met ƒ200 
ph.g.; de rest in drie termijnen telkens in mei, waarvoor hij als onderpand 
stelt het schip in kwestie met toebehoren en al zijn overige goederen; er is 
een borg nodig als comparant buitengaats wil zeilen. 
NB. in de kantlijn: betalingen en data; borgen Joachim Geertsz en Dirick 
Lubbertsz. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1686 RAK  80 - ll FOLIO:       356v DATUM:        09-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Griete Schuldenares Echtg. Cornelis Kistemaicker 
  Wou, Jan van Schuldeiser  
  Thomasz, Goessen Schuldenaar  
  Henricksz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan van Wou ƒ3 g.g. 

-Goessen Thomasz is schuldig aan Jan Henricksz 12 rijder min 4 stuivers 
Brabants en 8 stuivers Brabants gerechtsgeld; folio 357, dd 21-05.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1687 RAK  80 - ll FOLIO:       357 DATUM:         16-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Evertsz, Geert Schuldenaar  
  Schulte, Marten Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Marten Schulte te Edam een 

bedrag van ƒ300 ph.g. Hollandse valuta, afkomstig van een karveelschip 
dat hij van Tyman Jansz gekocht heeft; hij zal betalen in drie termijnen, n.l. 
met Pinksteren a.s. ƒ100 ph.g., een jaar later weer ƒ100 ph.g. en in 1548 de 
derde termijn, waarvoor hij als borgen heeft Henrick Cuynretorff, Berent 
Ottynck,  Lange Johan, Peter van Tolsende en Johan Franckensz, elk voor 
een deel. De vorige eigenaar zal hem vrijwaren in alle havens. 
NB. in de kantlijn: op 19-07-1546 is er ƒ100 betaald.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1688 RAK  80 - ll FOLIO:       357 DATUM:        18-04-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Gesen Comparant  
  Hove, Johan ten  Executeur  
  Hero, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van zijn tante  

Alijt Geertsz ƒ5 ph.g., 1 rijder en 1 stuiver daarop voor de gulden, die zij 
hem als legaat had vermaakt, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1689 RAK  80 - ll FOLIO:       357 DATUM:        10-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gijsbert Schuldenaar  
  Wieringen, Peter van - jr Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de jonge Peter van Wieringen ƒ9 

g.g. vanwege huishuur, te betalen tussen nu en Jacobi a.s., met Michaelis 
moet alles betaald zijn; Gijsbert stelt hiervoor als onderpand zijn twee 
koeien in het Buitenbroek en verder al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 357v t/m 358v zijn blanco. 

1690 RAK  80 - ll FOLIO:       359 DATUM:        24-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marijk Schuldenares Echtg. de Zwarte Hoeps 
  Meijers, Griete Schuldeiseres  
  Clavers, Mechtelt Schuldenares  
  Loeze, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Griete Meijers 9 stuivers Brabants. 

-Mechtelt Clavers is schuldig aan Jan Loeze ƒ1½ ph.g. lopende courant; dd 
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08-03. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1691 RAK  80 - ll FOLIO:       359 DATUM:        26-05-1536 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Marie Comparante Dochter Lubbert v.Utrecht 
  Nabbe, Jan Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar vader het geld en de goederen van haar  

moeder ontvangen te hebben en bovendien alle goederen die haar vader 
nu heeft en nog krijgt; zij heeft beloofd de goederen van haar ouders nooit 
van de hand te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1692 RAK  80 - ll FOLIO:       359 DATUM:        21-08-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Echtg. Lubbert Henricksz 
  Pouwelsz, Jacob Schuldeiser  
  Noije, Marryken Schuldenares  
  Helle, Reyner ter Schuldeiser  
  Tielmans, Mette Schuldenares  
  Voerst, Tymen van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jacob Pouwelsz, 3 h.p., te betalen hiervan alle 

weken 1 h.p. 
-Marryken Noije is schuldig aan Reyner ter Helle ƒ3 ph.g.; dd 13-10. 
-Mette Tielmans is schuldig aan Tymen van Voerst 5 claeskens; dd 13-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1693 RAK  80 - ll FOLIO:       359 DATUM:        25-10-1436 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Echtg. Hermen Schenen 
  Doetekum, Gheert van Schuldeiser  
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  Johansz, Mense Schuldenaar  
  Dieffolt, Alidt van Schuldeiseres  
  Cornelisz, Alidt Schuldeiseres  
  Jansz, Mette Schuldenares  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Gheert van Doetekum ƒ2 ph.g. en 1 oord. 

-Mense Johansz is schuldig aan Alidt van Dieffolt en Alidt Cornelisz ƒ5 g.g. 
te betalen hiervan met Pasen ƒ4 g.g. en de rest met St. Maarten in de 
winter; dd 13-11. 
-Mette Jansz is schuldig aan Gheert van Doetekum ƒ6½ ph.g.; dd 05-03-
1537. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1694 RAK  80 - ll FOLIO:        359v DATUM:         16-04-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mechtelt Schuldenares Dochter Henrick Muller 
  Verckenkoper, Jan  Schuldeiser De echtgenote van … 
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn vanwege zijn dochter Mechtelt aan 

Jan Verckenkoper, 7 stuivers Brabants en 1 plak. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1695 RAK  80 - ll FOLIO:        359v DATUM:         22-06-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
   
 comparanten Jansz, Mechtelt Schuldenares  
  Lodewichs, Hadewich Schuldeiseres  
  Glauwe, mr Herman Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hadewich Lodewichs een bedrag 

van ƒ14 ph.g., waarvoor zij als onderpand stelt haar huis en haar goederen; 
omdat haar echtgenoot niet aanwezig is, kiest zij een momber. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1696 RAK  80 - ll FOLIO:        359v DATUM:         09-07-1537 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diricx, Mette  Wed. van Dirick Aertsz Moeder 
  Velthuys, Henrick Momber  
  Schuerman, Rotger Momber  
  Jansz, Rotger Voogd  
  Geerlichsz, Cornelys Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Armgart en Johan als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ32 g.g., Johan bovendien een paard en 
een koe en Armgart twee koeien, 1 h.p. jaarlijkse rente uit het huis van 
Grietke Tymen, een gouden gordel, Mettes mooiste ring en een bed met 
toebehoren, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1697 RAK  80 - ll FOLIO:       359v DATUM:         17-10-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Mariken Schuldenares  
  Helle, Johan ter Schuldeiser  
  Tielmans, Mette Schuldenares  
  Winolt, Zwarte  Schuldeiser  
  Gheerts, Mariken Schuldenares  
  Ravens, Kunne Schuldeiseres  
  Merie Schuldenares Echtg. Arent de Muller 
  Kannegieter, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan ter Helle 12½ claeskens. 

-Mette Tielmans is schuldig aan Zwarte Winolt 20 claeskens en 6 plakken; 
dd 15-11. 
-Mariken Gheerts is schuldig aan Kunne Ravens 19 stuivers courant; dd 
03-12. 
-De vrouw van Arent de Muller is schuldig aan Lambert Kannegieter 22 
enkele Brabantse stuiver en 1 oord; folio 360, dd 05-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1698 RAK  80 - ll FOLIO:       360 DATUM:        08-01-1538 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Mette Wed. van Hermen Jansz Moeder 
  Zuyre, Henrick Momber  
  Lubbertsz, Henrick Momber  
  Warnerszen, Johan Grootvader  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar zoon Hermen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ12 g.g., zij zal de rente gebruiken om hem te verzorgen en te 
kleden, waarmee de grootvader instemt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1699 RAK  80 - ll FOLIO:        360 DATUM:         14-01-1538  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marike Comparante Wed. Philip Henricksz 
  Henricksz, Femme Kleindochter  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar kleindochter Femme de ƒ25 ontvangen te 

hebben die wijlen Henrick Philips, haar zoon, haar schuldig was zo als in 
het stadsboek is vermeld en bedankt haar met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1700 RAK  80 - ll FOLIO:       360 DATUM:        04-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat, naast Henrick Baers 
   
 comparanten Evertsz, Michiell  Schuldenaar  
  Claesz, Florys Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Florys Claesz een bedrag van ƒ18 

ph.g. en 10 stuivers Brabants, waarvan hij het derde deel moet betalen in 
mei a.s., verder met Kerstmis en tenslotte het laatste deel met St. Jacob, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1701 RAK  80 - ll FOLIO:       360 DATUM:        10-04-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Echtg. Hermen Geertsz 
  Vleishouwer, Bartolt Schuldeiser  
  Ruters weduwe   Schuldeiseres  
  Marrijken Schuldenares Echtg. Zwarte Hoeps 



241 

 

  Ketelboeter, Kempe Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ2 enkele ph.g. en 5 

stuivers Brabants. 
Aan de weduwe Ruters 5 h.p. te betalen tussen nu en St. Jan, waarvoor zij 
als onderpand stelt haar tresor totdat alles betaald is; folio 360v, dd 17-05. 
-De vrouw van Zwarte Hoeps is schuldig aan Kempe Ketelboeter 10 
stuivers Brabants; dd 09-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1702 RAK  80 - ll FOLIO:       360v DATUM:        25-09-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mechtelt Schuldenares Wed. Hermen vd Vechte 
  Dodensz, Anne Schuldeiseres  
  Dunharne, Marte Schuldenares  
  Olde, Dirickien   Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Anne Dodensz ƒ3 g.g. en 1½ stuiver 

Brabants. 
-Marte Dunharne is schuldig aan Dirickien Olde 27½ claesken; dd 03-01-
1539. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1703 RAK  80 - ll FOLIO:       360v DATUM:        09-12-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Nollensz, Meyne Schuldenaar Lemmer 
  Albertsz, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Albertsz een bedrag van ƒ33 

ph.g. afkomstig van een klein everschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft, te betalen met St. Jan ƒ11 ph.g., op OLV conceptie weer met 
ƒ11 en tenslotte met St. Jan 1540 de rest, waarvoor hij als onderpand stelt 
het everschip met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 21-01-1540 en 07-09-1540 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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1704 RAK  80 - ll FOLIO:       361 DATUM:        24-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Arentsz, Michiell Schuldenaar  
  Woltersz, Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Woltersz een bedrag van 

ƒ110 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een 
everschip dat hij van hem gekocht heeft; hij heeft beloofd de helft te 
betalen met OLV Lichtmis 1540 en de andere helft in 1541, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 27-02-1540 en op 03-03-1541 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1705 RAK  80 - ll FOLIO:       361 DATUM:        14-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Matte Schuldenares  
  Elsken Schuldeiseres Dienstmaagd Dirick tBoecop 
  Coerts, Mechtelt Schuldenares  
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
  Mariken Schuldenares Echtg. Arent de Muller 
  Aeffken Schuldeiseres Echtg. Jan Hugensz 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de dienstmaagd van Dirick tBoecop ƒ3 ph.g. 

-Mechtelt Coerts is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ17 ph.g. an 25 
stuivers, te betalen de helft op Pinksteren en de rest op St. Maarten; dd 19-
03. 
-De vrouw van Arent de Muller is schuldig aan de vrouw van Jan Hugensz 
34 stuivers Brabants; dd 21-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1706 RAK  80 - ll FOLIO:       361 DATUM:        18-07-1539 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheritszen, Michiell Wdn. van Anna Vader - Rijnschipper 
  Geritsz, Claes Voogd  
  Hudde, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn twee jongste zonen Claes en Johan als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ30 ph.g. 
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en belooft hen te verzorgen en te onderhouden tot de volwassen leeftijd, 
waarmee de ooms Cornelis en Jacob en de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1707 RAK  80 - ll FOLIO:       361v DATUM:        20-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, tussen Arent Schroer en Ernst van IJsselmuiden 
   
 comparanten Johansz, Mechtelt Schuldenares  
  Pater, Hans Schuldeiser En echtg. Alijt 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hans Pater en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ20 g.g. van 28 stuivers de gulden, te betalen met St. 
Michael met een speling van veertien dagen, waarvoor zij als onderpand 
stelt haar huis en de huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1708 RAK  80 - ll FOLIO:        361v DATUM:        22-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermans, Marycken Schuldenares  
  Doedens, Lysbeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Lysbeth Doedens ƒ10 ph.g. afkomstig van 

huishuur. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1709 RAK  80 - ll FOLIO:       361v DATUM:        28-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Johansz, Marten Schuldenaar  
  Petersz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Petersz een bedrag van ƒ41 

ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een schuit met toebehoren 
die hij van hem gekocht heeft en belooft in vier halfjaarlijkse termijnen te 
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betalen m.i.v. St. Maarten a.s., waarvoor hij als onderpand stelt de schuit 
met toebehoren en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 20-06-1541 wordt de akte gecasseerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1710 RAK  80 - ll FOLIO:        362 DATUM:        20-10-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Margriete Comparante  
  Vriesz, Jan Momber  
  Hugensz, Johan Momber  
  Arentsz, Peter Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van haar vader de goederen en 

erfenis van Ghese haar moeder, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1711 RAK  80 - ll FOLIO:       362 DATUM:        14-01-1540 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Erf genaamd Colmerschote 
  Voorst en Westenholte 
   
 comparanten Andries, jfr Mechtelt Comparante  
  Hermensz, Gheert Momber  
  Breda, Johan Koper Zwager 
     
 samenvatting Comparante verklaart via haar gemachtigden, Lubbert en Gheert 

Stockmans, verkocht te hebben aan haar zwager Johan Breda en zijn drie 
zoons Jan, Geert en Jasper, voor een bedrag waarmee de gemachtigden 
haar schulden hebben betaald, de helft van een erf in Voorst en 
Westenholte; tevens heeft zij de leenman van het goed, Goessen ten 
Avermarsz, gemachtigd om voor de rentmeester van Salland het goed naar 
behoren te onderhouden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1712 RAK  80 - ll FOLIO:       362v DATUM:        27-01-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marie Schuldenares Wed. Henrijck Marioen 
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
  Johansz, Mechtelt Schuldenares  
  Paters, Alijt Schuldeiseres  
  Alferts, Mense Schuldenaar  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Rutger Willemsz ƒ100 koopmansgulden 

Hollands; NB. in de kantlijn: betaald dd 02-03-1540. 
-Mechtelt Johansz is schuldig aan Alijt Paters ƒ5 koopmansgulden en 4 
stuivers Brabants van 14 plakken; dd 28-04. 
-Mense Alferts is schuldig aan Jacob van Graes ƒ5 g.g. en een ½ stuiver; 
dd 07-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1713 RAK  80 - ll FOLIO:       362v DATUM:        30-07-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Echtg. Herman Schene 
  Ripperts, Willem Schuldeiser  
  Johansz, Mechtelt Schuldenares  
  Brouwer, Jan Schuldeiser Schroer 
  Schroer, Mouwers Schuldenaar  
  Soeteman, Albert Cl.sz Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Willem Ripperts ƒ3 koopmansgulden en 9 

stuivers Hollands. 
-Mechtelt Johansz is schuldig aan Jan Brouwer ƒ4 ph.g. en 17 stuivers 
Brabants; dd 30-07. 
-Mouwers Schroer is schuldig aan Albert Claesz Soeteman ƒ2 ph.g. min 1 
stuiver van 14 plakken; dd 04-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1714 RAK  80 - ll FOLIO:       362v DATUM:        04-08-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Mense Schuldenaar  
  Hardenberch, Engbert v.- jr Schuldeiser  
  Schroer, Mouwers Schuldenaar  
  Veen, Tijmen vd Schuldeiser Scholtes IJsselmuiden 
  Mette Schuldenares Echtg. Hermen Geerts 
  Waijer, Gheert Schuldeiser  
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  Ens, Marrijken Pet. van Schuldenares In de Hagen 
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan de jonge Engbert van Hardenberch 38 stuivers 

Brabants van 14 plakken de stuiver. 
-Mouwers Schroer is schuldig aan Tijmen van der Veen ƒ4 ph.g. en 2 
stuivers Brabants van 14 plakken de stuiver; dd 04-08. 
-De vrouw van Hermen Geerts is schuldig aan Gheert Waijer ƒ7 ph.g.; dd 
11-08.  
-Marrijken Peters van Ens is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ17 ph.g. 
en 11 stuivers Brabants; 20-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1715 RAK  80 - ll FOLIO:       362v DATUM:        20-12-1540 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Graf 
   
 comparanten Janszen, Marten  Comparant  
  Snoeck, Albert Koper  
  Evertsz, Peter Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albert Snoeck een graf met 

een zerk, dat hij bezit in de Broerenkerk, waar zijn echtgenote in begraven 
is en dat hij geërfd heeft van mr Marten Willemsz; Peter Evertsz staat borg 
voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1716 RAK  80 - ll FOLIO:       363 DATUM:        01-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mechtelt Schuldenares Echtg. Jan Aertsz 
  Luyte, waardin Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de waardin Luyte ƒ4 koopmansgulden en 4 

stuivers Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1717 RAK  80 - ll FOLIO:       363 DATUM:        07-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Coertsz, Mechtelt Schuldenares Wed. Jacob Coertsz 
  Gosensz, Jacob Schuldeiser  
  Helleman, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Gosensz en Gerrit 

Helleman een bedrag van ƒ69 ph.g. van 25 stuivers de gulden en 14 
plakken, afkomstig van een potschip dat zij voor haar en haar zoon Jan 
Jacobsz gemaakt hebben. 
NB. in de kantlijn: op 30-03-1542 is er betaald ƒ35 ph.g. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1718 RAK  80 - ll FOLIO:       363 DATUM:        30-07-1541 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis, hof en land in Kuinre 
   
 comparanten Jansz, Marten Comparant En echtg. Batte 
  Katrijne  Comparante Echtg. Zweer v. Oostenwolde

1
) 

  Meeus, Cornelis Momber  
  Wieringen, Peter v. Koper En echtg. Zwane 
     
 samenvatting Comparanten  verklaren verkocht te hebben aan Peter van Wieringen een 

jaarlijkse rente van een vierde vat goede rode pachtboter, te leveren op St. 
Egidius, kommervrij in Kampen, die zij geërfd hebben van hun heeroom 
Jan Claesz, gevestigd op een stuk land met huis en hof in Kuinre. Indien 
een betere vestenis gevraagd wordt, is dat mogelijk. 

   
 bijzonderheden 

1
) oostwaarts  

   

 

 

1719 RAK  80 - ll FOLIO:       363v DATUM:        27-01-1542 

 onderwerp Dagvaarding 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Groningen, Marrie van Eiseres  
  Vechtel, Adriaen van  Verweerder  
     
 samenvatting Comparante heeft Adriaen van Vechtel gedaagd en hij wil dat zij een borg 

stelt zodat zij zal voldoen aan de uitspraak van het gerecht en omdat zij 
geen borg kon krijgen heeft zij de eed afgelegd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1720 RAK  80 - ll FOLIO:       363v DATUM:        07-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen en erven 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Meber, Mauwrijs Schuldenaar En echtg. Foijse 
  Dubbeltsz, Claes Schuldeiser En echtg. Stijne 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn ouders een bedrag van ƒ100 

Rijnse g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van de aankoop van twee 
huizen, zoals opgetekend in het Stadsboek, te betalen op Pasen 1543 als zij 
de twee huizen zullen overnemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1721 RAK  80 - ll FOLIO:       363v DATUM:        25-04-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marrygen Schuldenares Echtg. Reyner Berentsz 
  Brant, mr Heyman Schuldeiser  
  Mette Schuldenares Echtg. Gosen Thomasz 
  Bommel, Geertruydt v. Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan mr Brant Heyman 2 vaten kenijte waarvan zij 

een half vat bier mag korten.  
-De vrouw van Gosen Thomasz is schuldig aan Geertruydt van Bommel ƒ7 
g.g., te betalen op Maria Hemelvaart, afkomstig van een aflossing die 
Gosen gedaan heeft;  folio 364, dd 16-06. 
NB. in de kantlijn: Claes  Kerstensz laat de akte casseren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1722 RAK  80 - ll FOLIO:       363v DATUM:        25-05-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doncker, Menne Comparant Broer van wijlen 

1
) 

  Withoet, Johan Comparant Zwager idem 
1
) 

  Cromme, Elart Executeur  
  Kroese, Johan Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van Bernt 

Cappens testament elk ƒ15 ph.g. die hen was gelegateerd, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  
Verder hebben zij samen nog ontvangen ƒ50 ph.g. volgens testament. 
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 bijzonderheden 

1
) Bernt Cappen 

   

 

 

1723 RAK  80 - ll FOLIO:       364 DATUM:        02-06-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joriensz, Marten Comparant Bakker 
  IJsselmuyden, Ernst v.  Overledene De erfgenamen van … 
  Hardenberch, Engbert vd Executeur  
  Wolfsz, Wybrant Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het 

testament van Griete, weduwe van Cele van Hardenberch, de ƒ200 g.g. die 
zij aan haar dochter Cathrijne, echtgenote van comparant, heeft vermaakt, 
waarvoor hij hen bedankt namens zijn echtgenote met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1724 RAK  80 - ll FOLIO:       364 DATUM:        14-07-1542 

 onderwerp Afzien van koop 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Mariken Comparante Echtg. Lubbert Jansz 
  Northorn, Lubbert  van Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar man een karveelschip gekocht heeft van 

Frans Gerritsz, scheepstimmerman, dat zij weer wil terug geven aan 
verkoper; Johan van Enss heeft dit in het stadsboek vermeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1725 RAK  80 - ll FOLIO:       364v DATUM:        30-09-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Jansz, Marten Schuldenaar Alias: Cleyn Marten 
  Claesz, Vrancke Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Vrancke Claesz een bedrag van 

ƒ150 ph.g. min 3, 25 stuivers de gulden, afkomstig van een everschip met 
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toebehoren dat hij van Vrancke heeft gekocht en belooft te betalen op drie 
St. Jacobsdagen m.i.v. 1542, waarvoor hij als onderpand stelt het 
everschip met toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1726 RAK  80 - ll FOLIO:       364v DATUM:        14-03-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Schuldenares Echtg. Gosen Thomasz 
  Doorninck, Geert Schuldeiser  
  Wener, Wycher Gysb. Schuldenaar  
  Vene, Tyman vd Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Geert Doorninck 20 stuivers Brabants van 14 

plakken de stuiver. 
-Wycher Gijsbertsz Wener is schuldig aan Tyman van der Vene 13 lichte 
ponden min 1 oord, te betalen met Pasen 1544; dd 04-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1727 RAK  80 - ll FOLIO:        365 DATUM:         06-06-1543 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engbertsz, Marriken Schuldenares  
  Hoeve, Henrick vd Momber  
  Evertsz, Geert Momber  
  Wynters, jfr Stijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van jfr Stijne Wynters aan 

geleende geld ƒ12 g.g. van 15 plakken de stuiver, die zij teruggeeft zodra 
dat kan en waarvoor zij als onderpand stelt haar kleding, kleinodiën en 
huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1728 RAK  80 - ll FOLIO:        365 DATUM:         08-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Marijken Schuldenares Wed. Jacop Henrijcksz 
  Henrijcksz, Jacop  Momber Uit Dronten 
  Morre, mr Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante, wonend aan de zomerdijk, verklaart schuldig te zijn aan mr 

Geert Morre een bedrag van 18 Joachimsdaalder vanwege pacht, waarvan 
reeds betaald 7 rijder; de rest zal betaald worden door Jochum Berntsz 
alias Bul, afkomstig van de verkoop van diens huis en alles wat tekort is 
zal schuldeiser ontvangen van de momber Jacop Henrijcksz, die dit hierbij 
bevestigt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1729 RAK  80 - ll FOLIO:       365 DATUM:         19-10-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marrijken Schuldenares Echtg. Zwarte Hoeps 
  Vechter, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Bernt Vechter ƒ2 ph.g., 1 rijder 

met 1 stuiver daarop voor de gulden, afkomstig van een rund, te betalen 
hiervan met St. Maarten een ƒ½ ph.g. en 1 taecke wijn voor het 
gerechtsgeld; met Midwinter nog een ƒ½, met Vastenavond een ƒ½ en 
tenslotte met Pasen de laatste ƒ½. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1730 RAK  80 - ll FOLIO:        365 DATUM:         10-12-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Machtelt Schuldenares Echtg. Thijs Backer 
  Dubbeltsz, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrijck Dubbeltsz voor wijn ƒ6 ph.g. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1731 RAK  80 - ll FOLIO:       365v DATUM:        26-01-1544 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bijsselen, Michiell van Comparant  
  Claesz, Cornelis Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart, met zijn maatschappen en adherenten voor wie hij 

altijd instaat, dat hij van Cornelis Claesz 5 Gelderse rijder ontvangen heeft 
die twee vrouwen uit Zutphen aan hem hadden gegeven voor de aankoop 
van boterkaas en zout, afgelopen tijd in Zutphen toen er over een 
vredesverdrag onderhandeld werd en dat hij Cornelis daarvoor te allen 
tijde schadeloos zal stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1732 RAK  80 - ll FOLIO:         365v DATUM:        31-03-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed 1. Land groot 19 morgen in Mastenbroek, in het Middelblok 
  2. Huis en erf in de Nieuwstraat, tussen J. v. Urck en Gese Rekertsz erven 
  3. Twee huizen, Amsterdam, bij de Haarlemmerpoort, Engelschestraat 
   
 comparanten Margareta Comparante Wed. Geert And. Goldsmyt 
  Trier, Thoenijsz van Momber  
  Hero, Herman Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart van wijlen mr Volckert van Urck en Ghese Borchart, 

diens echtgenote, ontvangen te hebben twee Schepenbrieven van ƒ7½ 
enkele g.g. jaarlijks uit een stuk land in Mastenbroek, waarvan een deel 
toebehoort aan Claes Witte, Jacob Hoff en mr Volckert, deze brief is 
gedateerd op 02-04-1540 met zegel van Kampen en een brief gaande uit 
twee huizen en erven jaarlijks te ontvangen ƒ7½ g.g.; verder nog een brief 
dd 09-03-1529 van ƒ5 g.g. per jaar op haar naam en die van wijlen haar 
echtgenoot, te betalen met Pasen gevestigd op een huis en erf, strekkend 
tot aan de Zijlsteeg, met de eerste tijns aan de nieuwe akte gekoppeld. 
Voor de jaarlijkse ƒ20 c.g. staan borg Jacob Hermansz en Arent Hodde, 
poorters uit Amsterdam, met de twee huizen tussen Thaenis Jansz en 
Johan Koensz.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1733 RAK  80 - ll FOLIO:       366 DATUM:        28-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Machtelt Schuldenares Echtg. Tijs Backer 
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
  Bommel, Mette van Schuldenares  
  Jansz, Berent Schuldeiser  
  Gerrijts, Marriken Schuldenares  
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  Meber, Maurijs Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Rutger Willemsz 73 stuivers Brabants. 

-Mette van Bommel is schuldig aan Berend Jansz 1 Gelderse rijder en 5 
witten, te betalen over een maand; folio 366v, dd 16-07-1544. 
-Marriken Gerrijts is schuldig aan Maurijs Meber 14 claeskens; folio 367, dd 
26-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1734 RAK  80 - ll FOLIO:       366 DATUM:        29-04-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolckens, Mense Comparant  
  Claes, Jacop (v) Comparante En dochter Jacop 
  Willems, Aelgen Idem  
  Weefster, Alijt de Idem  
  Rutgers, Zwane Idem  
  Thymensz, Willem Executeur  
  Heere, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeurs van Else Johans ontvangen te 

hebben: Mense twee tinnen  schotels, een hoge kan, een tresor en 
zitmeubel en een pels gewaardeerd op ƒ3 ph.g. en een mengkan; Jacop 
Claes 2 rijder en haar dochter een bont vest; Aeltgen Willemsz een paarse 
rok, Alijt de Weefster een bekken en Zwane Rutgers een grijs vest en een 
“koetze”, alles door Else Johans in haar testament vermeld; comparanten 
bedanken de executeurs hiervoor. Zij beloven de goederen t.z.t. weer in het 
erfhuis te brengen, waarvoor borgen worden aangesteld: voor Mense 
Bolckens Albert Willemsz, voor Jacop Claes en haar dochter Willem 
Thymensz en diens vrouw Geertruyt, voor Alijt ook Willem Thymens en 
voor Zwane Rutgers Teeus Baers. 
Claes(je) Draeck verklaart eveneens ontvangen te hebben Else’s beste 
hoycke, waar Willem Claes, haar man, borg voor staat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1735 RAK  80 - ll FOLIO:       366v DATUM:        29-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Volckertsz, Michiel  Schuldenaar En echtg. Anna 
  Lambertsz, Berent Schuldeiser En echtg. Fije 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Lambertsz en echtgenote 

een bedrag van ƒ21 g.g., waarvan de helft betaald moet worden met Pasen 
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1545 en de andere helft met Pasen in 1546, afkomstig van de aankoop van 
een huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1736 RAK  80 - ll FOLIO:       367 DATUM:        Lambertusdag  -  17-09-1544 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schrage, Michiell Volmachtgever  
  Clever, Gheert Gevolmachtigde Dienaar 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dienaar Gheert Clever om zijn 

renten en pachten in Deventer te innen van enkele huizen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1737 RAK  80 - ll FOLIO:       367 DATUM:        03-11-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed De Witte Hond, Amsterdam  
   
 comparanten Meke Comparante Wed. Frans Hummelinck 
  Hoyer, Geert Momber  
  Bossche, Henrick vd Momber  
  Barentsz, Griete Waardin vd Witte Hond,  A’dam  
  Haar, Herman ter Borg  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij ontvangen heeft een bedrag van ƒ100 c.g. en 

16 stuivers Brabants, dat haar man te goeder trouw aan een waardin in 
Amsterdam in handen had gegeven, waarvoor zij haar bedankt met belofte 
van vrijwaring.   
Voor het geval er een rechtsvordering tegen de waardin wordt 
uitgevaardigd, wordt er voor haar een borg aangesteld; comparante stelt al 
haar goederen als onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1738 RAK  80 - ll FOLIO:       367v DATUM:        18-12-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Meber, Maurijs Comparant  
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  Vriese Laurens Schuldenaar Overleden 
  Gerrijts, Frans Schuldeiser Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat wijlen Laurens Vriese nog schuldig is aan Frans 

Gerrijts uit Edam een bedrag van ƒ136 ph.g. en 4 stuiver Brabants, 
afkomstig van een koggeschip, waarvan scheepsbrief; comparant belooft 
dit als zijn eigen schuld te betalen op Vastenavond 1545 met ƒ50 ph.g. en 
de rest in twee termijnen, n.l. op Vastenavond 1546 en 1547. De weduwe 
Kathrijne en haar momber Hans Meijer beloven comparant schadeloos te 
stellen en Henrijck Fransz zal de scheepsbrief aan de weduwe 
overhandigen. 
NB. in de kantlijn: op 15-03-1545 is er ƒ50 betaald; verdere betaaldata; ook 
de scheepsbrief is overhandigd.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1739 RAK  80 - ll FOLIO:       368 DATUM:        18-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Marriken Schuldenares van Ens 
  Sticker, Leffer Momber  
  Roeloffs, Herman Schuldeiser Dalfsen 
  Hermans, Johan Schuldeiser Dalfsen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Herman Roeloffs een bedrag van 

ƒ15 c.g. en aan Johan Hermans 3 rijder, afkomstig van wit laken, te betalen 
met St. Jacob a.s. met een speling van veertien dagen, behalve wanneer 
haar man, Johan Paerre, eerder thuiskomt, zullen de schuldeisers betaald 
worden, waarvoor zij haar goederen als onderpand stelt.  
NB. in de kantlijn: op 31-05-1546 haalt Herman Roeloffs de akte door. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1740 RAK  80 - ll FOLIO:       368 DATUM:        27-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schroer, Momvers Schuldenaar  
  Backer, Egbert Schuldeiser  
  Backer, Marten Schuldenaar  
  Paulsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Egbert Backer ƒ2½ ph.g. van 14 plakken de 

stuiver. 
-Marten Backer is schuldig aan Johan Paulsz 2 Joachimsdaalder wegens 
geleend geld; dd 08-05. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1741 RAK  80 - ll FOLIO:       368 DATUM:        30-09-1545 

 onderwerp Belofte van verzorging 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loze, Mauritius Comparant En echtg. Henrick(je) 
  Johansz, Kathrijne Dienstmaagd  
     
 samenvatting Comparanten beloven hun dienstmaagd Kathrijne levenslang te verzorgen, 

waarvoor deze heeft beloofd dat comparanten na haar dood al haar 
nagelaten goederen, geld, zilver etc. mogen behouden; als comparanten 
vóór haar sterven en Kathrijne in een kostkopershuis komt, dan zijn 
comparants erfgenamen verplicht voor haar te zorgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1742 RAK  80 - ll FOLIO:       368v DATUM:        06-09-1545 

 onderwerp Erfscheiding 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mullem, Melchior van  Comparant  
  Mullem, Lubbeken v. Moeder Overleden 
  Mullem, Henrijck van  Vader Idem 
  Hudde, Henrijck Voogd Kinderen comparant 
  Papenvelt, Frans van  Voogd Idem 
  Mullem, Jochum van Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn ouders zijn overleden met achterlating van 

menige schuld afkomstig van lakenkoopmanschappen e.d., dat hij met 
toestemming van de voogden over zijn kinderen, aan zijn broer Jochum 
gevraagd heeft de handel te voeren en de schulden te innen, wat ook 
gebeurd is, dat hij, bij terugkomst uit het buitenland zijn aandeel in zijn 
moeders erfenis heeft opgevraagd en er onenigheid ontstaan is die hij 
weer heeft bijgelegd. Comparant heeft van zijn broer alsnog 26 
Joachimsdaalder ontvangen min 1 oord, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring; hij belooft, indien nodig, voor de vrouw en kinderen 
van zijn broer even coulant te zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1743 RAK  80 - ll FOLIO:       369 DATUM:        14-10-1545 

 onderwerp Boedelscheiding 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Grave vd, Marcelis  Comparant  
  Grave, Agatha vd Moeder  
  Grave, Thoenijsz vd Vader Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn moeder, na het overlijden van zijn vader, 

levenslang over alle goederen mag beschikken en dat zij enige tijd geleden 
die goederen aan haar kinderen heeft overgedragen en laten verdelen, 
waarvan een inventaris is gemaakt zodat comparant weet dat alles correct 
is afgehandeld; hij verklaart dan ook dat hij van zijn broer Evert van de 
Grave de goederen van zijn vader en van zijn  moeder ontvangen heeft, 
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1744 RAK  80 - ll FOLIO:       369v DATUM:        23-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marregen Schuldenares Echtg. Marten Hoeps 
  Turffdrager, Frans Schuldeiser  
  Grave, Marcelis vd Schuldenaar  
  Witte, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Frans Turffdrager 18 stuivers Brabants.  

-Comparant is schuldig aan Herman Witte  38 stuivers van 14 plakken de 
stuiver; folio 370, dd 08-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1745 RAK  80 - ll FOLIO:       370 DATUM:        10-11-1545 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broekelen, Giesbert van Wdn. van Alijdt Vader 
  Jansz, Johan Oom  
  Jansz, Otto Oom  
     
 samenvatting De dochters Marrijken en Yde verklaren van hun vader Giesbert de 

goederen en erfenis van hun moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1746 RAK  80 - ll FOLIO:       370 DATUM:        17-12-1545 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johans, Mette Comparante Deventer 
  Bogerman, mr Reyner Momber  
  Thonisz, Johan Momber  
  Rijckmansz, Johan Comparant Dienaar St. G. Gasthuis 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij enige tijd met Johan Rijckmansz heeft 

samengewoond en dat zij hem heeft beloofd dat hij vrijelijk over zijn eigen 
goederen kan beschikken, zoals hij haar belooft dat zij vrijelijk over haar 
eigen goederen kan beschikken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1747 RAK  80 - ll FOLIO:        370v DATUM:        27-01-1546 

 onderwerp Betaling jaarlijkse rente 
   
 onroerend goed Huis, Nieuwstraat  
   
 comparanten Marriken Comparante Echtg. mr Herman Glasemaker 
  Abdis Schuldeiseres van Coesvelt 
  Thoenijsz, Herman Begunstigde i.d. Ossenkop, Bergstraat 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar man en zij dd 30-04-1545 hebben gemeld 

schuldig te zijn aan de abdis van Coesvelt een jaarlijks bedrag van ƒ5 g.g., 
gaande uit een huis, te betalen met Pasen, dat zij dit a.s. Halfvasten zal 
betalen aan Herman Thoenijsz; mocht dit niet zo zijn, dan mag Herman de 
abdis daarop aanspreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1748 RAK  80 - ll FOLIO:       370v DATUM:        01-03-1546 

 onderwerp Nalatenschap 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mette Comparante  
  Coninevanger, Henrijck Momber Echtgenoot 
  Bocke, Jarich Schoonzoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar schoonzoon Jarich de goederen en erfenis 

van haar overleden dochter Anna mag behouden, mits hij alle schulden 
betaalt.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1749 RAK  80 - ll FOLIO:       370v DATUM:        12-03-1546 
 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Huis, van wijlen Johan Mathijsz  
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Cornelisz, Marten Comparant   
  Cornelisz, Goosen Comparant  
  Wolters, Geert Stiefvader  
  Hoijer, Gijsbert Voogd Over Goosen, 16 j. oud 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun stiefvader alle goederen van hun ouders 

ontvangen te hebben, roerende en onroerende, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. Voor Goosen spreekt zijn voogd en deze heeft 
voor hem ontvangen een rentebrief van ƒ5 g.g. per jaar gevestigd op het 
huis van wijlen Johan Mathijsz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 371 t/m 372v zijn blanco. 

1750 RAK  80 - ll FOLIO:       373 DATUM:        25-05-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nelle Schuldenares D.meid Johan Bloemsz 
  Albertsz, Symen Momber Broer 
  Kock, Johan Schuldeiser  
  Henricksz, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Kock en Dirck Henricksz 

een bedrag van ƒ37 ph.g. afkomstig van een schuit, te betalen in twee 
termijnen, in mei de helft en een jaar later de andere helft, waarvoor zij hen 
als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al haar overige goederen. 
NB. in de kantlijn: betaaldata. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1751 RAK  80 - ll FOLIO:       373 DATUM:        15-01-1539 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Graf 
   
 comparanten Sasse, Nyesken Comparante Zusters 
  Sasse, Geertruyt Comparante  
  Wynter, mr Aelt Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan mr Aelt Wynter een 

graf met zerk in de St. Nicolaaskerk, achterin bij het H. Graf 
   
 bijzonderheden Geen 
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1752 RAK  80 - ll FOLIO:       373 DATUM:        26-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsdr., Neze   Comparante  
  Vene, Peter Momber  
  Arentsz, Henrick Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Henrick Arentsz de goederen en erfenis van haar 

vader ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1753 RAK  80 - ll FOLIO:       373v DATUM:        16-09-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Nele Wed. van Carijn Hoijers Moeder 
  Dockum, mr Reyner v. Momber  
  Reyndersz, Arent Voogd  
  Claes en Albert Voogd Broers 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Claes, Albert, Peter, Engbert, 

Johan en Tijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ20 
rijdergulden en bovendien zal zij de twee kleinste, Johan en Tijs, verzorgen 
en grootbrengen en doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. Voor het geval dat de moeder overlijdt voordat de 
twee volwassen zijn, zal zij hen een vak laten leren en tot hun 16

e
 jaar 

verzorgen uit de nagelaten algemene goederen, waarvoor haar eigen 
goederen onderpand zijn. 
NB. in de kantlijn: op 28-08-1549 zijn Claes en Peter betaald; Albert en Jan 
dd 30-06-1552 en de anderen dd 00-03-1553 (?). 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1754 RAK  80 - ll FOLIO:       374 DATUM:        25-08-1544 

 onderwerp Goedkeuring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wilssem, jfr Neze van Comparante  
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  Hodde, Henrick Momber  
  Hoeijer, Geert Momber  
     
 samenvatting Voor Schepenen en Raad is verschenen jfr Neze van Wilssem die verklaart 

goedgekeurd te hebben het testament van haar zoon wijlen Jaspar van 
Wilssem, overleden in Amsterdam, van wie de administratie gevoerd is 
door Marten te Berghe en Jaepken Hans; zij heeft van hen ontvangen een 
bedrag van ƒ250 g.g. waarvan zij levenslang de rente zal ontvangen. Na 
haar dood vervalt het bedrag aan de armen van Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1755 RAK  80 - ll FOLIO:       374v DATUM:        31-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Arentsz, Michaell Schuldenaar  
  Goesz, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Jacop Goesz een bedrag van ƒ160 ph.g. de 

stuiver van 15 plakken, afkomstig van een koggeschip van 38 voet met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen de helft op Pinksteren 
a.s. over een jaar en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op (onleesbaar) is de eerste helft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1756 RAK  80 - ll FOLIO:       374v DATUM:        10-06-1545 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Tyman Witte Vergadering   
   
 comparanten Wouters, Neze Comparante  
  Hodde, Henrick Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij Geze Wouters, haar zuster, al haar goederen 

overdraagt als zij vóór haar sterft, huisraad, zilver, geld, kleinodiën, bedden 
enz. alles wat zij nu heeft, m.u.v. een gift aan de kerk; mocht comparante 
langer leven dan Geze, dan behoudt zij alles; uiteindelijk is alles bestemd 
voor de zalige Heer Tyman Witte Vergadering, waar Geze nu naar toe gaat. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1757 RAK  80 - ll FOLIO:       375 DATUM:        31-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nele Schuldenares Echtg. Claes Henrijcksz 
  Oij, Catharijne van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Catharijne van Oij 5 lichte ponden, waarvan 

zij alle acht dagen 7 stuivers Brabants moet betalen totdat alles in orde is. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1758 RAK  80 - ll FOLIO:       375 DATUM:        09-04-1546 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nele Comparante Echtg. Evert v. Hattem 
  Buyter, Goert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Goert Buyter ƒ12 g.g. van 

20 stuivers Brabants en 1 oord, afkomstig van de tweede termijn van de 
geleden schade in de Sont anno 1536 aan hun schepen, volgens bevel van 
de koning van Denemarken en met instemming van Henrick van Wilssem. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 375v t/m 378v zijn blanco. 

1759 RAK  80 - ll FOLIO:       379 DATUM:        26-04-1536 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Oltgert Volmachtgever  
  Oltgersz, Huebert Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Huebert om namens hem 

te procederen over de actien die hij op Hille achtergelaten heeft en daarbij 
te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1760 RAK  80 - ll FOLIO:        379 DATUM:         11-05-1536 

 onderwerp Schikking 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oltgersz, Huebert Procurator Zoon Oltger Jansz - Meppel 
  Jansz, Lubbert Broer 20 jaar oud 
  Krueser, Claes Intermediair  
  Kruese, Claes Intermediair  
     
 samenvatting Comparant treedt op namens zijn vader in het sterfhuis van Gheese 

Lambertsz inzake een kist met kleren en andere spullen, die zijn broer 
Lubbert van wijlen Claes Lambertsz, de man van Gheeze, in bewaring had 
gekregen maar waar geen bewijs van is; de tussenpersonen treffen een 
schikking waarbij de erfgenamen aan Oltger en zijn vader ƒ4 ph.g. zullen 
betalen met Pinksteren, waarvoor Jan Mathijsen borg staat; beide partijen 
gaan hiermee akkoord. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1761 RAK  80 - ll FOLIO:        379v DATUM:         17-02-1537 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Outger Comparant  
  Petersz, Lubberich Echtgenote  
  Bouwensz, Symon Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Symon Bouwensz een 

bedrag van ƒ50 c.g. als legaat van hun peettante wijlen Catharina Petersz, 
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1762 RAK  80 - ll FOLIO:       379v DATUM:         28-06-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Schoemaker, Otto Schuldenaar Meppel 
  Fredericksz, Tymen Schuldeiser Burger Kampen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tymen Fredericksz een bedrag 

van ƒ9½ ph.g. afkomstig van een schuit die hij van hem gekocht heeft; hij 
heeft beloofd met St. Maarten ƒ5 ph.g. te betalen en de rest in mei, 
waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn 
goederen  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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1763 RAK  80 - ll FOLIO:       380 DATUM:         30-10-1543 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Emlinckhusen, Otto Schr. v. Comparant  
  Viss, Jan Erfgenaam En echtg. Lamme 
  Pots, Else Erfgename  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de erfgenamen van zijn tante  Kathrijne Koertsz 

de goederen ontvangen te hebben die hem zijn toebedeeld, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1764 RAK  80 - ll FOLIO:       380 DATUM:        24-11-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Otto Wdn. van Anna Stadssmid 
  Bussenschutte, mr Willem Voogd  
  Tymmerman, Gosen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn acht kinderen als  moeders erfdeel te hebben 

gereserveerd elk kind ƒ11 g.g., verder 2 gouden gordels, een saysche 
hoycke, een grote paternoster met stenen voor Diedele zijn oudste dochter 
en een dubbele hoycke, een zwarte rok en tabbert, een hoofd hoycke voor 
de andere drie dochters, de jongste een gouden ring; hij belooft hen te 
verzorgen en op te voeden zoals  een goede vader verschuldigd is,  
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: de voogden over Lubbert, Trijne, Marrigen en Anna 
melden hun deel ontvangen te hebben; op 07-04-1559 bedanken Jan Bruins 
en Frans zijn broer Griete, hun stiefmoeder, voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 380v t/m 381v zijn blanco. 

1765 RAK  80 - ll FOLIO:        382 DATUM:         03-01-1536 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Geerstraat vd Aa, tussen Henrick vd Hoeve en Willem Schotteler 
   
 comparanten Janszen, Peter Comparant van Venlo 
  Reynersz, Berent Begunstigde Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn schoonzoon Berend Reynersz bij de 

huwelijkse voorwaarden te hebben overgedragen een huis, strekkend tot 
achteraan het erf van Henrick vd Hoeve, belast met 6 h.p. per jaar, waarvan 
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schriftelijk bewijs en de huisraad die hem ten deel gevallen is, waarbij 
comparant afziet van alle rechten.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1766 RAK  80 - ll FOLIO:       382 DATUM:        21-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baeck, Peter Schuldenaar  
  Hermensz, Jacob Schuldeiser  
  Wenck, Peter Schuldenaar  
  Foppe Schuldeiser a.d. Zwartendijk 
  Willemsz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Leeuwen, Jaspar van Schuldeiser Priester  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Hermensz 30 stuivers Brabants en 1 

taecke wijn. 
-Peter Wenck is schuldig aan Foppe aan de Zwartendijk ƒ3 ph.g. en 4 
stuivers Brabants; folio 382v, dd 05-05. 
-Peter Willemsz is schuldig aan Jaspar van Leeuwen ƒ6½ g.g.; folio 382v, 
dd 29-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1767 RAK  80 - ll FOLIO:       382 DATUM:         23-02-1536 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beyerinck, Philip Comparant  
  Heell, Thijs van Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Thijs van Heell ontvangen te hebben de ƒ40 ph.g. 

die hem van zijn ouders toekomen, m.u.v. ƒ12 ph.g. die hij nog tegoed 
heeft. Van het laatste bedrag is ƒ7 betaald, resteert nog ƒ5.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1768 RAK  80 - ll FOLIO:       382 DATUM:        23-03-1536 

 onderwerp Betaling schulden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Coldervene, Peter Claesz v. Comparant  
  Claesz, Jutte Nicht  
  Grelle, Arent Borg  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun zuster, Hille Claesz Lambertsz, 

verklaren dat zij alle nagelaten schulden willen betalen, waarvoor zij een  
borg benoemen, die zij beloven schadeloos te zullen stellen, waarvoor hun 
goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1769 RAK  80 - ll FOLIO:       382v DATUM:        30-08-1536 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elven, Peter van  Comparant Kerkmeester OLV kerk 

1
) 

  Kuynreturff, Johan Comparant Idem 
  Wolffs, Johan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren q.q. dat Johan Wolffs uit eigen middelen afgekocht 

heeft de 300 h.p. met alle jaarlijkse renten die wijlen Claes Sulman, Ghert 
Slewert, Andries Hanegreve en Wolter Wolffs hadden opgenomen, in 1486 
vermeld in het Stadsboek ten behoeve van de Zalker markt en St. Olofs 
Memorie, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) en gevolmachtigde van St. Olofs Memorie 

   

 

 

1770 RAK  80 - ll FOLIO:       382v DATUM:        06-10-1536 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvenmaker, Peter Comparant  
  Vrieskes, Johan Andere comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Vrieskes de ƒ18 g.g. 

die deze van de dochter van Peter, Griete, in bewaring had; hij bedankt 
hem met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1771 RAK  80 - ll FOLIO:       382v DATUM:        19-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Schuldenaar  
  Wenck, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Wenck ƒ5 g.g., waarvan hij met Pasen ƒ2 

g.g. moet betalen, met St. Jan ƒ3 g.g. en 1 oord, zodat met St. Jacob alles 
betaald is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1772 RAK  80 - ll FOLIO:       383 DATUM:        05-03-1536 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koertsz, Peter Comparant e. zijde Voor Alidt Koerts 
  Kistemacker, Hermen Comparant e. zijde  Idem 
  Voerst, Tymen van  Comparant a. zijde Voor Fije, Giesele 

1
) 

  Valckens, Hans Comparant a. zijde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij met toestemming van beide partijen 

bemiddelen tussen Alidt en haar drie dochters, n.l. dat de drie kinderen 
hun moeder Alidt levenslang zullen voorzien van kost en kleding, waarvoor 
deze haar drie kinderen na haar dood al haar goederen zal geven, waarop 
de genoemde voogden zullen toezien.  

   
 bijzonderheden 

1
) en Geertruidt, weduwe van Coert Schoemackers  

   

 

 

1773 RAK  80 - ll FOLIO:       383 DATUM:         07-04-1536 

 onderwerp Vergoeding 
   
 onroerend goed Poort bij de Zijlsteeg 
   
 comparanten Jansz, Peter Comparant Stadskok 
  Prior, Bernt Bewoner Oude stadsdienaar 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Bernt Prior de poort tegen de Zijlsteeg al een 

tijdlang bewoont en nu op Peters verzoek vertrekt en in het torentje achter 
Spaarleers huis zijn intrek heeft genomen; comparant belooft hem alle 
jaren met Pasen 3 h.p. te betalen zolang Bernt leeft, behalve als hij een 
kostkopersplaats heeft gevonden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1774 RAK  80 - ll FOLIO:       383 DATUM:        30-08-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Arentsz, Peter Schuldenaar Schipper - alias Zwarte Peter 
  Mathijsz, Dirck Schuldeiser van Ens 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Mathijsz een bedrag van 

ƒ104 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat Zwarte Peter 
van hem gekocht heeft en hij belooft met Allerheiligen ƒ25 ph.g. te betalen 
en de rest op twee volgende Allerheiligendagen, steeds de helft, waarvoor 
hij als onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en verder al zijn 
goederen   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1775 RAK  80 - ll FOLIO:       383v DATUM:        08-08-1536 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Peter Comparant Amsterdam 
  Joncker, Symen Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Symen Joncker de ƒ50 koopmansgulden 

ontvangen te hebben die Cathrine Jonckers hem in haar testament had 
gegeven, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1776 RAK  80 - ll FOLIO:        383v DATUM:        16-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Peter Schuldenaar  
  Brouwersz, Claes Louwe Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Louwe Brouwerszoon een 

bedrag van ƒ60 g.g., n.l. ƒ40 enkele g.g. en ƒ20 g.g. Hollands en bovendien 
6 mud goede droge winterrogge, Steenwijker maat, te betalen op St. 
Maarten 1538, afkomstig van een lossingsbrief van 6 mud rogge per jaar 
die comparant moet aflossen. 
NB. in de kantlijn: op 16-03-1541 melden Jan Gerrijtsz en Jan in de Bodde 
gerechtelijk dat deze bedragen met St. Maarten betaald moeten worden.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1777 RAK  80 - ll FOLIO:       383v DATUM:        06-04-1538 
 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schuttrupsz, Peter Hermen Comparant  
  Gheertsdr., Lubbe Lubbert Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbe Lubbert  

Gheertsdochter een jaarlijkse rente van 2½ h.p. die hij van zijn moeder 
geërfd heeft, gevestigd op Zalk en belooft daarvan te allen tijde vestenis te 
doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1778 RAK  80 - ll FOLIO:       384 DATUM:        12-05-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Peter Comparant En echtg. Ave 
  Claesz, Jutte Comparante Zuster 
  Rijcksz, Gheert Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Hille, de echtgenote van Claes Lambertsz, 

verklaren van Gheert Rijcksz de goederen ontvangen te hebben die deze 
van Hille nog in bezit had, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1779 RAK  80 - ll FOLIO:       384 DATUM:        15-05-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaicker, Peter Schuldenaar  
  Corvemaicker, Wynolt Schuldeiser  
  Poss, Peter Schuldenaar  
  Nyemeyer, Henrick Schuldeiser  
  Touwslager, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Wynolt Corvemaicker ƒ5 ph.g. en 5 stuivers 

Brabants. 
-Peter Poss is schuldig aan Henrick Nyemeyer ƒ15 ph.g. 
Aan Bernt Touwslager ƒ5 g.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1780 RAK  80 - ll FOLIO:       384 DATUM:        12-08-1538 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyringen, Peter van Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij te goeder trouw in bewaring genomen heeft 

een rentebrief van een ton boter per jaar, gevestigd op het land van 
Vollenhove, waarvan de ene helft toebehoort aan Griete Stickers en de 
andere helft aan Gheert en Alidt Sticker. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1781 RAK  80 - ll FOLIO:       384 DATUM:        28-08-1538 

 onderwerp Aflossing van gevestigd rente 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jansz, Peter Comparant Korvenmaker 
  Haerwever, Dirick Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Dirick Haerwever twee huizen gekocht te hebben 

waar jaarlijks 17 h.p. op gevestigd zijn en hij belooft dit bedrag op drie 
achtereenvolgende Pasen af te lossen met ƒ30 g.g., d.w.z. met ƒ10 g.g. per 
keer en de verschenen pacht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1782 RAK  80 - ll FOLIO:       384 DATUM:        11-12-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuivesant, Peter  Schuldenaar En echtg. Truyke 
  Tripmackers, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Tripmakers een bedrag 

van ƒ55 ph.g., waarvan zij de helft moeten betalen op Vastenavond a.s. en 
de andere helft met St. Jan; comparante belooft ook te betalen als haar 
man van huis is. 
NB. in de kantlijn: op 25-03-1539 is er betaald ƒ27½ ph.g. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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1783 RAK  80 - ll FOLIO:       384v DATUM:        11-01-1539 

 onderwerp Transport onroerend goed 
   
 onroerend goed Drie stukken land met een hofstede en kampje 
  Epe, op het Enck 
   
 comparanten Voss, Peter Comparant En echtg. Jutte 
  Jacobsz, Wicher Koper En echtg. Berentken 
  Rotgersz, Jacob Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Wicher Jacobsz en diens 

echtgenote hun aandeel in drie stukken land en een hofstede met een 
kampje, van welke percelen zij ¼ deel en een 

1
/8 deel bezitten; hiervoor 

hebben zij een volmacht verstrekt aan Jacob Rotgersz om de overdracht te 
doen en alles wat verder nodig is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1784 RAK  80 - ll FOLIO:       384v DATUM:        10-04-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Claesz, Hessel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hessel Claesz een bedrag van 

ƒ160 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip dat hij van hem 
gekocht heeft en belooft op twee achtereenvolgende Palmzondagen te 
betalen m.i.v. 1540 en in 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het 
karveelschip met toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1785 RAK  80 - ll FOLIO:       385 DATUM:        21-04-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Brouwer, Zweer Schuldeiser  
  Tripmackers, Anne Schuldeiseres  
  Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Willemsz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Zweer Brouwer ƒ20 g.g. en 1 

oord, de gulden van 28 stuivers. 
-Aan Anna Tripmackers ƒ9½ ph.g. en belooft te bewijzen dat hij Anne niet 
meer schuldig is; dd 16-07. 
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-Peter Willemsz is schuldig aan Geert Willemsz ƒ2 g.g. van 28 stuivers voor 
de gulden; dd 04-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1786 RAK  80 - ll FOLIO:       385 DATUM:        30-06-1539 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huizen 
  Kampen, één t.o. stadhuis en twee in de Broederstraat 
   
 comparanten Nuys, Peter van  Comparant e. zijde  
  Tielmans, Frans  Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren enige tijd problemen met elkaar gehad te hebben 

over de scheiding van de behuizingen van hun vader, Tyelman Backer, 
waarbij Johan Schepeler en mr Gheert Morre namens de Raad bemiddeld 
hebben en melden nu dat het huis t.o. het stadhuis in gebruik blijft zoals 
het was en dat de huizen in de Broederstraat opgeknapt moeten worden en 
goten krijgen, waarvan de kosten gedeeld moeten worden. De huur van de 
drie behuizingen over de jaren ‘38 en ’39 wordt gedeeld en die over 1540 
vervalt aan Frans die het huis t.o. het stadhuis in tweeën zal splitsen. 
Verder zal degene die het huis t.o. het stadhuis ontvangt, de ander ƒ80 g.g. 
betalen, afgezien van de jaarlijkse 5 h.p. die door de erfgenamen van wijlen 
Ave Sybrants betaald worden. Op deze voorwaarden heeft Peter van Nuys 
het principale huis geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1787 RAK  80 - ll FOLIO:       385v DATUM:        18-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertsz, Peter Schuldenaar  
  Graes, Jacop van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacop van Graes ƒ27 g.g. van 28 stuivers de 

gulden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1788 RAK  80 - ll FOLIO:       385v DATUM:        20-08-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Vriesenz, Peter Alberts Schuldenaar  
  Franckensz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Franckensz een bedrag van 

ƒ110 ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een everschip dat hij 
van hem gekocht heeft, te betalen op drie achtereenvolgende  
Vastenavonden, waarvoor Peter als onderpand stelt het schip in kwestie en 
al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: betalingen; op 21-03-1542 heeft de vrouw van 
schuldeiser de laatste termijn van ƒ33 ph.g. ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1789 RAK  80 - ll FOLIO:       385v DATUM:        04-09-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar Scheepstimmerman 
  Roeloffsz, Jacob Schuldeiser Uit Deventer  
  Claesz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Roeloffs en Jacob Claesz 

wegens de levering van hout een bedrag van ƒ16 ph.g. en hij heeft beloofd 
in vier termijnen te betalen op vier achtereenvolgend Egidiusdagen met ƒ4 
ph.g. en als hij in gebreke blijft zal hij hen de schade vergoeden. 
NB. in de kantlijn: op 06-05-1542 betaald ƒ3 ph.g., op 07-11-1542 nog ƒ1. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1790 RAK  80 - ll FOLIO:       385v DATUM:        15-09-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Johansz, Peter Schuldenaar  
  Haerwever, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Haerwever een bedrag van 

ƒ90 g.g. afkomstig van de verbouwing van twee huizen die hij van hem 
gekocht heeft en hij belooft dit in vier jaar te betalen, telkens  met 
Pinksteren en van de laatste termijn zal hij ƒ10 g.g. betalen aan het St. 
Geertruiden Gasthuis; i.v.m. zijn ziekbed heeft schuldenaar de betaling in 
zijn testament geregeld. 
NB. in de kantlijn: op 19-07-1540 eerste termijn; 2

e
 betaling dd 07-08-1541, 

verder dd 05-08-1542 en tenslotte aan de vrouw van schuldeiser dd 23-06-
1544. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1791 RAK  80 - ll FOLIO:       386 DATUM:        17-10-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wennemersz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Corffmacker, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Willem Corffmacker ƒ7 ph.g. en 1 oord. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1792 RAK  80 - ll FOLIO:       386 DATUM:        06-11-1539 

 onderwerp Verzorgingsafspraak 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Comparant Korvenmaker -  Alijt 
  Corffmaker, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij aangenomen hebben het kind van Berent 

Holtsager, Thoenijsz, gedurende drie jaar te onderhouden en te verzorgen 
als hun eigen kind, waarvoor zij jaarlijks ƒ2½ g.g. zullen ontvangen zoals 
de voogd over het kind beloofd heeft: ƒ2 g.g. per jaar en de ½ g.g. is voor 
comparant omdat het kind en zijn zuster uit comparants huis gezet zijn; 
comparanten stellen als onderpand hun goederen en voor het geval hun 
huis b.v. verbrandt, dan moet de rente verhaald worden uit hun andere 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1793 RAK  80 - ll FOLIO:        386 DATUM:         13-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, Waterstraat 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Bysselen, Lysken van Schuldeiseres Moeder 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn moeder Lysken een bedrag 

van ƒ55 g.g. van 28 stuivers de gulden, naar inhoud van de waardebepaling 
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van de ridderschap en steden, te betalen in zes jaar, telkens met Pasen ƒ10 
g.g. en het laatste jaar ƒ5 g.g., ingaande 1541; dit bedrag is afkomstig van 
de aankoop van een huis van zijn moeder, waarvoor hij als onderpand stelt 
het huis in kwestie en al zijn overigen goederen. 
NB. in de kantlijn: betalingen; laatste termijn dd 07-02-1545. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1794 RAK  80 - ll FOLIO:        386v DATUM:         28-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Timmerman, Evert Schuldeiser  
  Corvemaicker, Peter Schuldenaar Boven de poort 
  Willem, Kruese Schuldeiser  
  Poss, Peter Schuldenaar  
  Mullem, Joachim van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Evert Timmerman ƒ3½ ph.g.  

-Peter Corvemaicker is schuldig aan Kruese Willem ƒ10 ph.g. en 10 stuvers 
Hollands; folio 387v, dd 15-11-1540. 
-Peter Poss is schuldig aan Joachim van Mullem 34 stuivers Brabants; 
folio 387v, dd 03-02-1541. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1795 RAK  80 - ll FOLIO:       386v DATUM:         22-06-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Aelbertsz, Peter Schuldenaar  
  Egbertsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Egbertsz een bedrag van ƒ106 

koopmansgulden, van 20 stuivers voor de gulden, afkomstig van een 
karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en hij belooft 
op drie achtereenvolgende St. Jansdagen te betalen m.i.v. 1541, waarvoor 
hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren.  Schuldenaar 
zal schuldeiser vrijwaren voor de ƒ50 koopmansgulden die Willem Geertsz 
en Bruin Jansz op het schip zeggen te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1796 RAK  80 - ll FOLIO:       387 DATUM:         26-06-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Aelbrechts, Peter Schuldenaar  
  Stackhouwer, IJde Zoon  
  Gerrijtsz, Willem Schuldeiser  
  Jansz, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerrijtsz en Albert Jansz 

een bedrag van ƒ25 koopmansgulden per persoon, van 20 stuivers de 
gulden, afkomstig van de aankoop van een karveelschip, te betalen aan 
Willem Gerrijtsz zijn deel met St. Maarten a.s. en aan Albert Jansz in mei 
a.s., waarvoor al zijn goederen onderpand zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1797 RAK  80 - ll FOLIO:       387 DATUM:        28-07-1540 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Schuttrupsz, Peter Hermen Comparant  
  Gheertszdr., Lubbe Lubbert Comparante  
     
 samenvatting Comparant verklaart  van Lubbe Lubbert Gheertszdochter ontvangen te 

hebben de ƒ45 g.g. die zij hem schuldig was van het huis waarin wijlen 
Jasper Jansz woonde, waarvoor hij haar bedankt en tevens dankt hij haar 
voor de goede scheiding van de goederen van wijlen haar oom, de priester 
Gheert Petersz, waarop comparant of diens stiefvader geen aanspraak 
meer kunnen en willen maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1798 RAK  80 - ll FOLIO:       387 DATUM:        27-10-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, naast mr Dirck, scheepstimmerman  
   
 comparanten Bysselen, Peter van  Schuldenaar  
  Thonisz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Thonisz een bedrag van 

ƒ26 g.g. van 28 stuivers en de Gelderse rijder van 22 stuivers Brabants, te 
betalen op Vastenavond a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
woonhuis. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1799 RAK  80 - ll FOLIO:       387v DATUM:        08-11-1540 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wije, Pouwel van Comparant  
  Wije, Stijne Claesz v. Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen ontvangen te 

hebben van Niese Hessels, zijn overleden vrouw, waarvoor hij bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1800 RAK  80 - ll FOLIO:       387v DATUM:        15-12-1540 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoedemakersz, Peter Vranck  Comparant  
  Potgieter, Jan Comparant Echtg. Geese 
     
 samenvatting Comparant verklaart met zijn zwager en zuster, Jan Potgieter en Geese, 

een schikking gemaakt te hebben over de goederen van hun moeders 
nalatenschap; comparant heeft ontvangen ƒ4½ g.g., waarvoor hij hen 
bedankt met belofte van vrijwaring.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1801 RAK  80 - ll FOLIO:       387v DATUM:        14-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Wesselsz, Dirck Schuldeiser  
  Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Evertsz, Peter Schuldeiser  
  Possch, Peter Schuldenaar  
  Henrijxsz, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dirck Wesselsz 22 claeskens. 

-Peter van Bysselen is schuldig aan Peter Evertsz 18 stuivers Brabants; dd 
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16-02. 
-Peter Possch is schuldig aan Jacop Henrijxsz ƒ2 ph.g. en 2½ stuiver 
Brabants en een taecke wijn voor het gerechtsgeld; dd 28-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1802 RAK  80 - ll FOLIO:       388 DATUM:        01-04-1541 

 onderwerp Teniet verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fockenbrinck, Pouwel v. Gevolmachtigde Antwerpen 
  Fockenbrinck, Pouwel v. Volmachtgever Vader 
  Wichertsz, Herman Comparant  
     
 samenvatting Namens zijn vader, verklaart comparant dat hij de handschriften en 

obligaties die Herman Wichertsz aan zijn vader gegeven had, teniet 
verklaard heeft n.a.v. een schikking tussen hem en Herman Wichertsz 
getroffen, dd heden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1803 RAK  80 - ll FOLIO:       388 DATUM:        04-04-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Stouvesant, Peter Schuldenaar  
  Jansz, Leene Schuldeiseres Wed. mr Will. Timmermans 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van mr Willem 

Timmermans een bedrag van ƒ140 ph.g. van 25 stuivers Brabants de 
gulden, afkomstig van een koggeschip  dat hij van haar gekocht heeft en 
hij belooft de helft te betalen op Midvasten 1542 en de andere helft een jaar 
later, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip en al zijn overige 
goederen. Mocht hij buitengaats zeilen, dan is een borg nodig. 
NB. in de kantlijn: op 15-04-1542 en 10-07-1543 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1804 RAK  80 - ll FOLIO:       388v DATUM:        04-05-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vriese, Peter Schuldenaar  
  Roloffs, Griete Echtgenote  
  Wyringen, Albert van Schuldeiser  
  Wynter, Jacob Borg Nijmegen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert van Wyringen wegens een 

schikking getroffen door Johan van Urck en Peter van Elven, een bedrag 
van ƒ46 koopmansgulden van 20 stuivers de gulden, waarvan de helft nu 
betaald moet worden en de andere helft met Pinksteren; er is een borg 
aangesteld om schuldenaar te vrijwaren voor de 10 last rogge die de borg 
toebehoort en zich op het schip van schuldenaar bevinden. 
NB. in de kantlijn: betaaldata. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1805 RAK  80 - ll FOLIO:       388v DATUM:        18-05-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Schuldenaar  
  Jacobsz, Lubbert Schuldeiser  
  Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Hoelboemsz, Thijs Schuldeiser  
  Poss, Peter Schuldenaar  
  Blome, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Jacobsz ƒ2½ ph.g. min 1½ stuiver van 

14 plakken. 
-Peter van Bysselen is schuldig aan Thijs Hoelboem ƒ9 Hollandse valuta en 
11 stuivers van gerechtsgeld; dd 20-06. 
-Peter Poss is schuldig aan Willem Blome ƒ5 g.g. van 28 stuivers de 
gulden, 14 plakken de stuiver; dd 20-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1806 RAK  80 - ll FOLIO:       388v DATUM:        27-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Schroer, Jacob Schuldeiser  
  Wenemersz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob Schroer ƒ3 koopmansgulden min 3 

stuivers Hollands. 
-Peter Wenemersz is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ8 ph.g.; folio 389, 
dd 08-08-1541. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1807 RAK  80 - ll FOLIO:       388v DATUM:        29-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf met hof en schuur 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Bysselen, Peter Geertsz v. Schuldenaar  
  Wyringen, Peter van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Wyringen een bedrag 

van ƒ34½ g.g. afkomstig van 1½ last mout die Peter Geertsz van hem 
ontvangen heeft, te betalen met Martini, waarvoor hij als onderpand stelt 
zijn woonhuis en een scheepsbrief van het schip dat hij voor Thoenisz 
Lubbertsz uit Blokzijl gemaakt heeft en die schuldeiser ter hand zal worden 
gesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1808 RAK  80 - ll FOLIO:        389 DATUM:        05-10-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Schroer, Symon Schuldeiser  
  Berentsz, Wernaert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Symon Schroer 14 stuivers Brabants van 15 

plakken de stuiver en 5 butkens. 
-Aan Wernaert Berentsz ƒ2 g.g.; dd 05-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1809 RAK  80 - ll FOLIO:       389 DATUM:        18-10-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruynsz, Peter Comparant En echtg. Stijne 
  Delden, Hille van Erfgename Wed. Jan Tyman 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Jan Tyman de goederen en 
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erfenis te hebben ontvangen van hun oude vader en moeder, waarvoor zij 
haar bedanken met belofte van vrijwaring.  
Verder hebben Tymen Zwaentgen en Cornelis Gerritsz beloofd Hille te 
vrijwaren van aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1810 RAK  80 - ll FOLIO:       389 DATUM:        04-11-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poss, Peter Schuldenaar  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Baeck, Peter Schuldenaar  
  Tweenhuysen, Engbert v. Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Brant Droochscheerder 25½ claesken. 

-Peter Baeck is schuldig aan de weduwe van Engbert van Tweenhuysen 
ƒ10 ph.g., de stuiver van 14 plakken, te betalen in mei; als hij in gebreke 
blijft zal hij daarvoor jaarlijks 

1
/8 deel boter geven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1811 RAK  80 - ll FOLIO:       389 DATUM:        07-12-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuyvesant, Peter Wdn. van Truyde Vader 
  Gronde, Dirck ten  Voogd Grootvader 
  Wustenrinck, Gheert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn twee dochters Cathrine en Anne als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk een bedrag van ƒ60 koopmansgulden, 
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen en hij belooft hen groot te 
brengen en te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn . 
NB. in de kantlijn: op 29-10-1557 meldt de echtgenoot van Cathrina, 
Hanrick van Warden, dat zij haar deel ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1812 RAK  80 - ll FOLIO:       389v DATUM:        23-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Elven, Peter van Comparant  
  Morre, Jaspar van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Kunne van Bolten, 

Grietgen, Claesgen en Ymmeken, verklaren dat de kinderen recht hebben 
op de nalatenschap van hun grootvader Arent van Bolten, dat hun momber 
Johan van Bolten hun aandeel heeft uitgekocht en betaald aan de voogden, 
zodat Johan met de nagelaten goederen kan handelen naar goeddunken, 
waarmee de vader van de kinderen, mr. Gheert Clockgieter instemt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1813 RAK  80 - ll FOLIO:       390 DATUM:        01-02-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Peter Schuldenaar  
  Droes, Jan Schuldeiser  
  Poss, Peter Schuldenaar  
  Claesz, Herman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Droes 5 Joachimsdaalder 1 oord. 

-Peter Poss is schuldig aan Herman Claesz ƒ13½ ph.g. van 14 plakken de 
stuiver; dd 01-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1814 RAK  80 - ll FOLIO:       390        10-06-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elven, Peter van Intermediair  
  Indyck, mr Godschalck t. Intermediair   
  Loijs, Tijs Eiser Amsterdam 
  Hero, Herman Executeur  
  Jansz, Willem Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad verzocht, hebben een schikking getroffen 

tussen Tijs Loijs, eiser, tegen Herman Hero en Willem Jansz executeurs 
van het testament van Jan Coertsz, eertijds knecht en provenier van St. 
Agnieten convent over ƒ20 g.g. van 28 stuivers de gulden en 14 plakken de 
stuiver, die de overleden vrouw van Tijs, Fenne Janszdochter, als legaat in 
het testament had gekregen; de executeurs zullen nu aan Tijs betalen ƒ10 
en voor zijn onkosten zullen zij hem de schuld die zijn vrouw had aan St. 
Agnieten convent kwijtschelden en de andere ƒ10 zal men laten staan voor 
de daartoe gerechtigden; hiermee neemt eiser genoegen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1815 RAK  80 - ll FOLIO:       390v DATUM:        19-07-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Petersz, Hans Schuldeiser  
  Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Corffmacker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Hans Petersz ƒ6 koopmans gulden en 8 

stuivers Brabants. 
-Peter Willemsz is schuldig aan Robert Corffmacker ƒ3 ph.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1816 RAK  80 - ll FOLIO:       390v DATUM:        19-08-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michiels, Peter Wdn. van Herman(v) Vader 
  Coers, Machtelt Tante  
  Lamberts, Aechte Tante  
  Geerts, Alijt Tante  
  Jansz, Jacop Voogd  
  Willemsz, Thonis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Alijt, Michiel, Jan, Lambert en Bernt 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ25 
g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, te versterven van het ene kind op 
het andere en hij belooft hen te verzorgen tot hun meerderjarigheid, 
waarmee de tantes en de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1817 RAK  80 - ll FOLIO:       390v DATUM:        28-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Gosensz, Peter Schuldenaar Alias Peter Schaap 
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  Rijkoltsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Rijkoltsz een bedrag van 

ƒ77 ph.g. van 20 stuivers de gulden en 14 plakken de stuiver, afkomstig 
van een dubbel potschip dat hij van hem gekocht heeft en belooft in vier 
halfjaarlijkse termijnen te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt het 
schip in kwestie met alle toebehoren en al zijn goederen. Als bij de betaling 
de genoemde valuta niet meer geldig is, zal schuldenaar 25 stuivers de 
gulden betalen. Schuldeiser zal hem over drie weken een (onbegrijpelijk)?? 
leveren voor het schip en zal hem dan nog ƒ8 ph.g. betalen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1818 RAK  80 - ll FOLIO:       391 DATUM:        02-101-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, hoek Oudestraat, tegen de Bockoven 
   
 comparanten Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Vriese, Laurens Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Laurens Vriese een bedrag van ƒ17 g.g. 

afkomstig van de aankoop van een huis, te betalen de helft op St. Michael 
in 1543 en de andere helft in 1544. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1819 RAK  80 - ll FOLIO:       391 DATUM:        11-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonisz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Corffmaicker, Robert Schuldeiser  
  Doeve, Peter Schuldenaar Drager 
  Tymensz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Robert Corffmaicker ƒ14 ph.g. de stuiver van 

14 plakken. 
-Peter Doeve is schuldig aan Willem Tymensz 5 h.p. waarv oor al zijn 
goederen onderpand zijn; als hij niet betaalt voor Pasen, mag schuldeiser 
zijn goederen verkopen; folio 391v, dd 13-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1820 RAK  80 - ll FOLIO:       391v DATUM:        20-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broinck, Peter Schuldenaar  
  Corvemaker, Robert Schuldeiser  
  Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Bloeme, Willem Schuldeiser  
  Berentsz, Jochum Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Robert Corvemaker ƒ6½ ph.g., 1 rijder met 1 

stuiver daarop voor de gulden.  
-Peter van Bysselen is schuldig aan Willem Bloeme 4 Gelderse rijder; dd 
20-10. 
En aan Jochum Berentsz ƒ3 ph.g.. 1 rijder met 1 stuuiver voor de gulden; 
dd 25-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1821 RAK  80 - ll FOLIO:       391v DATUM:        13-12-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Brouwer, Bernt Schuldeiser  
  Jorijsz, Marten Schuldeiser  
  Poss, Peter Schuldenaar  
  Coesvelt, Geert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bernt Brouwer ƒ5 ph.g. min 1 oord, 14 plakken 

de stuiver en ƒ2 g.g. Hollands, van een koe. 
-Aan Marten Jorijsz 31 Joachimsdaalder en 1 oord, te betalen met Pasen, 
uiterlijk in mei; dd 11-01-1543. 
-Peter Poss is schuldig aan Geert van Coesvelt 20 stuivers Brabants van 14 
plakken; dd 29-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1822 RAK  80 - ll FOLIO:       391v DATUM:        19-02-1543 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Peter Volmachtgever  
  Coeps, Pouwel Volmachtgever Harderwijk 
  Rijssen, Claes van Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Claes van Rijssen om namens 
hen, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Goosen in de Waskeerse 
een tabbert, een rok en een Paternoster, en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1823 RAK  80 - ll FOLIO:       392 DATUM:        19-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Vriese, Ede Schuldeiser  
  Wolters, Peter Schuldenaar  
  Brouwer, Herman Schuldeiser  
  Corffmaker, Peter Schuldenaar  
  Wilssem, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Ede Vriese 1 Joachimsdaalder. 

-Peter Wolters is schuldig aan Herman Brouwer ƒ8 g.g. min 1 oord en 11 
ton bier, te betalen tussen nu en St. Oloff; dd 04-04. 
-Peter Corffmaker is schuldig aan Henrick van Wilssem ƒ5 g.g.; dd 16-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1824 RAK  80 - ll FOLIO:       392 DATUM:        08-08-1543 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Jorijs, Marten Schuldeiser Bakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij schuldig is aan Marten Jorijs een bedrag van 

31 Joachimsdaalder en 1 oord, vermeld in het Stadsboek; hij zal daarvoor 
als onderpand stellen het everschip dat nu in zijn werkplaats ligt en dat hij 
niet zal verkopen, voordat de schuld betaald is. 
NB. in de kantlijn: op 21-07-1544 is alles geregeld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1825 RAK  80 - ll FOLIO:       392 DATUM:        03-09-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Bodde, Johan in de Schuldeiser  
  Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Hermansz, Jan Schuldeiser Korvenmaker 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan in de Bodde ƒ32 g.g. van 30 claeskens 

de gulden. 
-Peter Willemsz is schuldig aan Jan Hermansz ƒ4 ph.g. van 14 plakken de 
stuiver; dd 28-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1826 RAK  80 - ll FOLIO:        392v DATUM:         12-12-1543 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elven, Peter van Executeur  
  Cuper, Daam Executeur i.p.v. Cele v. Hardenberch 
     
 samenvatting Comparanten, executeurs van het testament van Henrick Berntsz 

Nyemeyer, verklaren dat overledene alles vermaakt heeft aan zijn dochter 
Fenneke, die doof en stom is en dat de zoon Beernt Nyemeyer financiële 
problemen heeft en dat deze daarom zijn vaders rente van ƒ10 per jaar voor 
een periode van 10 jaar overgedragen heeft aan Jan Jansz, zoon van wijlen 
Jan Jansz, in de verwachting dat deze rente daarna weer overgaat op zijn 
kinderen volgens het testament en rentebrief, die in bezit is van de 
executeurs. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1827 RAK  80 - ll FOLIO:        392v DATUM:         01-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baack, Peter Schuldenaar  
  Alijt Schuldeiseres Echtg. Jan Wolters 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Jan Wolters 17 stuivers Brabants 

en 24 gosselers gerechtsgeld. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

. 
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1828 RAK  80 - ll FOLIO:       392v DATUM:         12-02-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goyckens, Peter Comparant Goudsmid 
  Pottebackers, Nele Echtgenote  
  Ghijse, Jacop Comparant De weduwe van …  

1
) 

  Ghijse, Volcker Momber Zoon - 
2
) 

  Hodde, Henrijck Ex-momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Henrijck Hodde, die voogd geweest is over de 

nagelaten kinderen, hen alle goederen van hun ouders heeft overgedragen, 
waarvoor zij hem bedanken; m.u.v. een bedrag van ƒ22 van 20 stuivers de 
gulden en 14 plakken de stuiver, dat Claesken toekomt en nog ƒ25 zelfde 
courant die voor Janneke zijn; dit geld is bestemd voor het onderhoud van 
de kinderen.  

   
 bijzonderheden 

1
) Blokzijl 

  
2
) mede namens de kinderen van Zwarte Michiel, Claes en Janneken 

 

 

1829 RAK  80 - ll FOLIO:       393 DATUM:         21-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wieringen, Peter van Schuldenaar  
  Henrijcks , Lambert  Schuldeiser Baars de Bakkerszoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Henrijcksz een bedrag 

van ƒ18 g.g. min 5 stuivers Brabants, een taecke en een mengele wijn voor 
het gerechtsgeld, te betalen met Midvasten; schuldeiser belooft het goed 
dat schuldenaar ten onderpand gesteld had van zijn vader en zijn zuster 
Geertgen Backer, terstond weer te leveren.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1830 RAK  80 - ll FOLIO:       393 DATUM:        22-02-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Leengoed in Mastenbroek te Haerst 
   
 comparanten Rotgersz, Peter Comparant  
  Hilbrantsz, Jacob Comparant  
  Henricksz, Claes Comparant  
  Alijt Comparante Echtg. Willem van Diestz  
  Jansz, Ghijse Comparant  
  Ygherman, Claes Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Luytken Schermer, verklaren ontvangen te 
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hebben via de executeur van het testament van Arent van Hardensteyn van 
diens  kinderen de laatste termijn van het bedrag dat hen gezamenlijk 
toekwam van wijlen Luytken Schermer leengoed in Mastenbroek, te Haerst, 
waarbij zij de kinderen bedanken en voor altijd vrijwaren van alle 
aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1831 RAK  80 - ll FOLIO:         393v DATUM:         06-03-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Jansz, Peter Schuldenaar Meppel 
  Packberghen, Lambert v. Schuldeiser   
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert van Packberghen ƒ16½ 

ph.g. , 1 rijder met 1 stuiver daarop voor de gulden, afkomstig van een 
potschip dat hij van hem gekocht heeft, waarvan hij met Pasen ƒ4 ph.g. zal 
betalen en daarna met Michaeli weer ƒ4 ph.g. en 4 stuivers, idem op 06-03-
1545 en tenslotte met Michaeli ƒ4 ph.g. en 4 stuiver, waarvoor Peter als 
onderpand stelt het potschip met toebehoren en al zijn overige goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1832 RAK  80 - ll FOLIO:       393v DATUM:        08-03-1544 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pater Johannes Volmachtgever Convent Staveren 
  Bossch, Clara van den Volmachtgeefster Wed. Dirck t. Louwen 
  Meeus, Cornelis Momber  
  Schindelen, Kerstgen v.  Gevolmachtigde Voorspraker 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Kerstgen van Schindelen om 

in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Bernt van Meppen het geld dat 
deze Dirck ten Louwen schuldig is volgens handschrift en dit over te 
dragen in handen van Henrijck Kuynretorff en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1833   RAK  80 - ll FOLIO:       394 DATUM:        25-03-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaicker, Peter Schuldenaar  
  Metseler, Coert Schuldeiser  
  Posch, Peter Schuldenaar  
  Jans, Peter Schuldeiser  
  Corvemaker, Wynolt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Coert Metseler 3 rijder en 1 oord; dd 25-03. 

Aan Wynolt Corvemaker ƒ6 enkele ph.g. en 3 stuivers Brabants; dd 02-04. 
-Peter Posch is schuldig aan Peter Jans 9 lichte ponden en 1 taecke wijn 
voor het gerechtsgeld; dd 02-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1834 RAK  80 - ll FOLIO:       394 DATUM:        21-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Henrixsz, Peter Schuldenaar  
  Gerrijtsz, Michiel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Michiel Gerrijtsz een bedrag van 

ƒ81 ph.g. van 25 stuivers Hollands, afkomstig van een koggeschip dat hij 
van hem gekocht heeft, te betalen met de helft op Beloken Pasen 1545 en 
de andere helft op die datum een jaar later,  waarvoor hij als onderpand 
stelt het schip in kwestie en al zijn goederen.  
NB. in de kantlijn: op 17-12-1546 wordt de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1835 RAK  80 - ll FOLIO:       394 DATUM:        16-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Schuldenaar  
  Ulrix, Fenne Schuldeiseres  
  Willemsz, Peter Schuldenaar  
  Henrijcxsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Fenne Ulrix ƒ5½ enkele ph.g. en ƒ1½ g.g. 

-Peter Willemsz is schuldig aan Jan Henrijcxsz ƒ6 ph.g. en 1 oord van 1 
rijder met 1 stuiver voor de gulden; dd 26-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1836 RAK  80 - ll FOLIO:       394v DATUM:        28-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van  Schuldenaar  
  Nijekercker, Geert Schuldeiser Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Nijekercker ƒ19½ ph.g. van 

25 stuivers en 14 plakken, afkomstig van de aanschaf van hout, te betalen 
op woensdag in de week van Pinksteren ƒ6½ ph.g. en op St. Jacob daarna 
weer ƒ6½ ph.g. en tenslotte op St. Maarten de laatste termijn; mocht hij in 
gebreke blijven, dan levert dit hem een boete van 10 h.p. op.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1837 RAK  80 - ll FOLIO:       394v DATUM:        14-07-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corffmacker, Peter Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Wynoltsz, Alijt Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ30 van 1 rijder met 1 stuiver 

daarop. 
Aan Alijt Wynoltsz ƒ4 ph.g. min 4 stuivers Brabants; dd 04-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1838 RAK  80 - ll FOLIO:       394v DATUM:        19-07-1544 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elven, Peter van  Intermediair  
  Indyck, mr Godschalk t. Intermediair  
  Enss, Lubbert van Comparant e. zijde Eiser 
  Claesz, Jacop Comparant e. zijde Idem 
  Convent Brunnepe Comparant a. zijde Verweerder 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, verklaren geïntervenieerd te 

hebben tussen Lubbert van Enss en Jacop Claesz en het convent van 
Brunnepe inzake aarde afkomstig van het land van eisers; er wordt 
besloten dat het convent hierna geen aarde meer mag graven uit het land 
van eisers op straffe van 2 pond groot t.b.v. eisers, tenzij het convent geen 
aarde kan krijgen en de dijkgraaf en heemraden hen naar hen verwijst. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1839 RAK  80 - ll FOLIO:       395 DATUM:        20-09-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen, in de stad van Zevenhuizen 
   
 comparanten Jansz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Glauwe, Anthonis Schuldeiser Memoriemeester 
  Schinckell, Hans Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de memoriemeesters Anthonis 

Glauwe en Hans Schinckell een bedrag van ƒ36 g.g. van 28 stuivers 
Brabants, afkomstig van de aankoop van een huis, te betalen met St. Jan 
1545 met ƒ12 g.g., in 1546 weer met ƒ12 g.g. en tenslotte in 1547 de laatste 
termijn, waarvoor hij als onderpand stelt het huis in kwestie  en zijn 
overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1840 RAK  80 - ll FOLIO:       395 DATUM:        27-09-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Vriese, Peter Borg  
  Mullem, Joachim van Borg  
  Sloten, Tjallinck van Borg  
  Albertsz, Frans Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gezamenlijk borg te staan voor Frans Albertsz voor 

een bedrag in een scheepsbrief dd 20-05-1544 vermeld vanwege een 
karveelschip dat Frans gekocht heeft van Peter Meyers en Claes Jansz 
Peetersz uit Edam voor ƒ268½ van 40 groten, te betalen in drie termijnen: 
op St. Bonifatiusdag 1545 met ƒ45 en daarna de rest. Als Frans buitengaats 
gaat zeilen is een borg verplicht. 
Frans Albertsz zal zijn borgen schadeloos stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1841 RAK  80 - ll FOLIO:       395v DATUM:        04-11-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Toltzende, Peter van Comparant Procurator vd Armen 
  Ottinck, Berent Comparant Idem 
  Vene, Tymen van der Executeur  
  Geertsz, mr Johan  Executeur Priester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij q.q. van de executeurs van mr Henrick 

Buest ontvangen hebben een Schepenbrief van ƒ5 g.g. per jaar ten 
behoeve van de Armen, volgens testament. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1842 RAK  80 - ll FOLIO:       395v DATUM:        14-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poss, Peter Schuldenaar  
  Jansz, Berent Schuldeiser  
  Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Evertsz, Geert Schuldeiser  
  Wenemersz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Berent Jansz ƒ3 ph.g. normale courant. 

-Peter van Bysselen is schuldig aan Geert Evertsz ƒ4 koopmansgulden en 
een taecke wijn voor het gerechtsgeld; folio 396, dd 23-02-1545 
-Peter Wenemersz is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ9 ph.g. en 1 
stoter; folio 396, dd 17-06-1545. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1843 RAK  80 - ll FOLIO:       395v  DATUM:        20-12-1544 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Peter Wdn. Eefze Engberts Stadskok 
  Lubbertsz, Arent Voogd  
  Willemsz, Rotger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij voor zijn zoon Johan als moeders erfdeel heeft 

gereserveerd een bedrag van ƒ50 g.g. te betalen bij zijn volwassenheid en 
belooft hem te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
Comparant zal zijn zoon op zijn kosten een ambt laten leren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1844 RAK  80 - ll FOLIO:       395v DATUM:        27-09-1544 

    
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Johan Comparant Goudsmid 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de ƒ50 g.g. ontvangen te hebben 

volgens de specificatie en voorwaarden verbonden aan de nagelaten 
goederen van zijn moeder, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1845 RAK  80 - ll FOLIO:       396 DATUM:        29-12-1545 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Vriese, Peter Intermediair Schipper 
  Vriese, Johan Idem  
  Worst, Hans Idem  
  Hardenberch, Engbert v. Idem En zoon Engbert 
  Stuyvesant, Peter Idem  
  Berentsz, Wynolt Comparant e. zijde  
  Boemcamp, Hans  Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een schikking te treffen tussen Wynolt Berentsz en 

Hans Boemcamp inzake onenigheid over een karveelschip dat door Hans 
gevaren is; hij zal nu van Wynolt ontvangen een bedrag van ƒ85 c.g. en 
hem het schip teruggeven; mochten er nog verplichtingen op het schip 
rusten dan zal hij Wynolt verder schadeloosstellen; Hans verklaart het geld 
ontvangen te hebben, waarvoor hij bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1846 RAK  80 - ll FOLIO:       396v DATUM:        03-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Peter van Schuldenaar  
  Bull, Jochum Schuldeiser  
  Krueser, mr Herman Schuldenaar Dr i.d. rechten 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jochum Bull ƒ3 g.g. min  1 oord; verder nog ƒ2 
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ph.g. min 1 oord en 16 gosselers. 
-Peter van Bysselen heeft gerechtelijk mr Herman Krueser aangesproken 
vanwege diens achterstallige tijns gevestigd op Peters woonhuis in den 
Hagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1847 RAK  80 - ll FOLIO:        396v DATUM:        30-09-1545 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulroet, Pouwel Volmachtgever Berlijn 
  Mulroet, Herman Gevolmachtigde Broer 
  Kluppell, Geert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Herman om namens hem, 

in der minne of gerechtelijk, van Geert Kluppell de 36 daalders te vorderen 
die deze hem schuldig is volgens schuldbrieven met het zegel van 
Middelburg dd 24-09-1545, waaruit blijkt dat Pouwel op 7 augustus daar 
was en verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1848 RAK  80 - ll FOLIO:       397 DATUM:        07-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poss, Peter Schuldenaar  
  Smyt, Jan Schuldeiser  
  Willemsz, Peter Schuldenaar Korvenmaker 
  Voorst, Thoenis van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan Smyt 6½ rijder.  

-Peter Willemsz is schuldig aan Thoenis van Voorst 6 vaten Hamburger 
bier, te weten 12 witten; dd 18-01-1546. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1849 RAK  80 - ll FOLIO:       397 DATUM:        08-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   



296 

 

 comparanten Willemsz, Peter  Schuldenaar  
  Smijt, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Smijt een bedrag van ƒ205 

koopmansgulden van 20 stuivers voor de gulden, afkomstig van een 
koggeschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in 
drie termijnen m.i.v. Vastenavond 1547 en verder in ’48 en ’49, waarvoor hij 
als onderpand stelt het schip in kwestie en verder al zijn goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1850 RAK  80 - ll FOLIO:       397 DATUM:        16-02-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Peter Comparant Kuinre 
  Stellinck, Herman (v) Erfgename Wed. Volcker Stellinx 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Herman Stellinck (v) ƒ3 g.g. 

die hem via een schikking toekomen vanwege de ƒ4 g.g. huishuur van zijn 
huis in Kuinre waarvoor hij de weduwe rechtens aangesproken had, 
waarvoor hij haar nu bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1851 RAK  80 - ll FOLIO:       397v DATUM:        03-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jagher, Peter  Schuldenaar  
  Jansz, Dyrck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dyrck Jansz een bedrag van ƒ106 

c.g., waarvan de helft te betalen is met Midwinter 1546 en de andere helft 
met Midwinter 1547, waarbij ƒ1 te korten is voor de wijnkoop, afkomstig 
van een karveelschip dat hij van hem gekocht heeft en stelt hiervoor als 
onderpand het schip in kwestie met alle toebehoren en zijn overige 
goederen  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1852 RAK  80 - ll FOLIO:       397v DATUM:        15-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Peter  Schuldenaar  
  Thoenisz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Jan Thoenisz een bedrag van ƒ65 g.g. van 28 

stuivers de gulden, te betalen met Vastenavond 1549 afkomstig van een 
rentebrief die comparant van hem gekocht heeft en waarvan hij de 
wijnkoop mag aftrekken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1853 RAK  80 - ll FOLIO:       397v DATUM:        05-05-1546 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Woltersz, Peter Volmachtgever Kremer 
  Griete Echtgenote  
  Hero, Herman Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en Herman Hero, 

samen en ieder apart, om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te 
nemen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1854 RAK  80 - ll FOLIO:       398 DATUM:        21-06-1548 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, voor de Hagenpoort  
   
 comparanten Wieringen, Peter van - sr Comparant  
  Wieringen, Cornelis van Comparant  
  Willemsz, Rotger Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, als intermediairs tussen Johan van Wieringen en Anneken 

van Wieringen, zijn jongste dochter, verklaren dat zij voor beiden een 
vriendschappelijke scheiding gemaakt hebben van de nagelaten goederen 
die Johan dd 29-01-1546 de kinderen bewezen had; Johan zal zijn dochter 
Anneken uit zijn huis, tussen Albert Sasse en jfr Neelsz, jaarlijks ƒ5 c.g. 
geven van 20 stuivers de gulden, naast de 5 h.p. per jaar, m.i.v. 1550 totdat 
alles afgelost is met 20 tegen 1. 
NB. in de kantlijn: op 18-06-1551 melden Hille van Wieringen en Anna haar 
zuster van bovenstaande te zijn voldaan.    

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 398v t/m 400v zijn blanco. 

1855 RAK  80 - ll FOLIO:       401 DATUM:        12-09-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Arent van Schuldenaar  
  Jansz, Arent Schuldeiser  
  Schoemaecker, Ariaen Schuldenaar  
  Wyssen, Roeloff van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Afrent Jansz 19 claeskens. 

-Ariaen Schoemaecker is schuldig aan Roeloff van Wyssen 30½ stuiver van 
14 plakken; dd 26-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1856 RAK  80 - ll FOLIO:       401 DATUM:        20-09-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reynersz, Arent Comparant  
  Wolffsz, Henrick Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Henrick Wolffsz ƒ13 g.g. en 8 stuivers Brabants 

ontvangen te hebben, afkomstig van verdiend loon, verteerde kost en 
geleend geld in de rechtsvordering van jfr Mularts, waarvoor comparant 
hem bedankt.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1857 RAK  80 - ll FOLIO:       401 DATUM:        26-09-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Albert Comparant  
  Glasemaker, Herman Schuldenaar Meester 
  Zweertsz, Heyle Schuldeiser  
  Goosensz, Arent Schuldenaar Wever  
  Vene, Tyman vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Namens zijn meester die ziek is, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Heyle Zweertsz 6 ton kenijte van 18 claeskens de ton. 
-Arent Goosensz en echtgenote zijn schuldig aan Tyman vd Vene 3 
Gelderse rijder per Michael a.s.; dd 13-10. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1858 RAK  80 - ll FOLIO:       401 DATUM:        16-10-1544 

 onderwerp Renunciatie van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacopsz, Albert Comparant  
  Hardenberch, Evert van Stiefvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij afziet van de erfenis van zijn vader Jacop en 

zijn moeder Griete, omdat zijn stiefvader, Evert van Hardenberch, alle 
schulden van het sterfhuis zal betalen. 
NB. in de kantlijn: zijn vrouw Fenne gaat hiermee akkoord. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1859 RAK  80 - ll FOLIO:        401v DATUM:         16-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michels, Alijdt Schuldenares  
  Meber, Maurijs Schuldeiser  
  Zuvels, Anne  Schuldenares  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Maurijs Meber 20 stuivers Brabants.  

-Anne Zuvels is schuldig aan Jacob van Graes ƒ7½ g.g.; dd 15-12. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1860 RAK  80 - ll FOLIO:        401v DATUM:        22-12-1544  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Viswater  genaamd Stuifffesant 
  Wilsummer Oever 
   
 comparanten Willemsz, Arent Schuldenaar  
  Wilssem, Luyken van Schuldeiser  
  Evertsz, Geert Schuldeiser  
  Amedonck, mr Henrick Borg Stadschirurgijn 
  Willemsz, Bartolt Idem  
  Roederloe, Cornelis van Schuldenaar  
  Loze, Mauris Borg Tapper 
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  Roederloe, Arent van Idem  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luyken van Wilssem en Geert 

Evertsz een bedrag van 205 h.p. waarvan de helft te betalen met St. Jan 
1545 en de andere helft met Martini daarna, afkomstig van viswater in 
Wilsum dat Arent gepacht heeft voor een jaar, zoals hij gewend is en 
waarvoor hij borgen aanstelt, die mede aanwezig zijn. 
De andere schuldenaar, Cornelis van Roederloe verklaart eveneens 
schuldig te zijn voor zijn deel van het viswater een bedrag van 205 h.p., op 
dezelfde voorwaarden en stelt ook borgen aan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1861 RAK  80 - ll FOLIO:       401v DATUM:         29-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Albert Schuldenaar  
  Hardenberch, Albert van Schuldeiser  
  Grelle, Arent Schuldenaar  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting  -Comparant is schuldig aan Albert van Hardenberch 10 stuivers Brabants. 

-Arent Grelle is schuldig aan Jacob van Graes ƒ13 g.g. en 13 stuivers 
Brabnts; folio 402v, dd 17-10-1544. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1862 RAK  80 - ll FOLIO:       402 DATUM:         22-12-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Andreas van Comparant Priester 
  Meeus, mr Cornelis Momber  
  Wou, Jaspar van Executeur  
  Hodde, Henrick Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de executeurs van het testament van mr Claes van 

Bremen en diens echtgenote hem de erfenis en goederen hebben gegeven 
waarop hij recht heeft: hij heeft ontvangen ƒ4 ph.g. en ƒ4 enkele g.g., nog 
ƒ24½ stuiver Brabants, een slaper en 27½ stuiver van 14 plakken, nog 2 
plakken, waarvoor priester Andreas hen bedankt en hen mede namens zijn 
zuster, zal vrijwaren van aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



301 

 

1863 RAK  80 - ll FOLIO:       402 DATUM:        26-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip karveel 
     
 comparanten Alijt Schuldenares Echtg. Gijsbert Hoyers 
  Wernersz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Wernersz een bedrag van 

ƒ100 koopmansgulden afkomstig van een koggeschip karveel dat haar man 
en zij van hem gekocht hebben, te betalen in twee termijnen, n.l. met 
Vastenavond 1546 en de tweede in 1547, waarvoor comparanten als 
onderpand stellen het schip in kwestie met alle toebehoren en hun overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 08-06-1545 en op 05-07-1546 is alles betaald.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1864 RAK  80 - ll FOLIO:        402v DATUM:        17-10-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Straetken, Andries Schuldenaar En echtg. Stijne 
  Engele Schuldeiseres Echtg. Tyman Berentsz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de vrouw van Tyman Berentsz 

11 Joachimsdaalder afkomstig van landpacht, waarvoor zij als onderpand 
stellen  hun huis met inboedel en huisraad, naast Geert Kreynck. 
NB. in de kantlijn: op 11-02-1547 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1865 RAK  80 - ll FOLIO:       402v DATUM:        24-10-1544 

 onderwerp Verkoop van rechten  
   
 onroerend goed Land Kamperveen 
   
 comparanten Alijt Comparante Wed. mr Johan Glasemaker 
  Glasemaker, Herman Momber Zoon 
  Wichertsz, Herman Momber  
  Indyck, mr Godschalk t. Koper En echtg. jfr Bette 
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben voor ƒ95 g.g. aan mr Godschalck 

ten Indyck en echtgenote een jaarlijkse rente van ƒ5 Rijnsche g.g. die zij 
jaarlijks ontvangt van Henrijck ter Laer, gevestigd op een stuk land in 
Kamperveen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1866 RAK  80 - ll FOLIO:       402v DATUM:        29-10-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Alijt Schuldenares  
  Lensz, Geze Albert Schuldeiser Steenwijk 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geze Albert Lensz 25 

Joachimsdaalder en ƒ5 koopmangulden van 20 stuivers het stuk afkomstig 
van koopmanschap, te betalen op Martini, waarvoor zij als onderpand stelt 
twee koeien en drie rollen wit laken zolang de schuld niet betaald is.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1867 RAK  80 - ll FOLIO:       403 DATUM:        12-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Arent Schuldenaar  
  Corffmaker, Lubbert Schuldeiser  
  Schoemaecker, Arent Schuldenaar  
  Brant, Jan Schuldeiser  
  Wayers, Alijt Schuldenares  
  Blauwe, Lijsbeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Lubbert Corffmaker ƒ5 ph.g. en 4 stuivers 

Hollands, te betalen in  drie weken. 
-Arent Schoemaecker is schuldig aan Jan Brant 26 stuivers Brabants van 
14 plakken; dd 28-11. 
-Alijt Wayers is schuldig aan Lijsbeth Blauwe 32 stuivers Brabants; 
schuldeiseres zal Alijt hier niet over aanspreken zolang zij leeft; dd 23-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1868 RAK  80 - ll FOLIO:       403 DATUM:    St. Catharijne        25-11-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Buitendijks land - 1½ morgen groot 
  Hasselt 
   
 comparanten Zr Alijt Celie Comparante Mater i.h. Buitenconvent 
  Hacke, Geert Momber Onderschout Hasselt 
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  Colcke, Claes ten Comparant  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Claes ten Colcke ontvangen te hebben 21½ 

Joachimsdaalder afkomstig van een rechtersbrief uit Hasselt dd St. 
Lambert 1478 gevestigd op een stuk buitendijks land; zij bedankt hem voor 
de betaling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1869 RAK  80 - ll FOLIO:       403 DATUM:        05-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Messemacker, Arent Schuldenaar  
  Sasse, Albert Schuldeiser  
  Vene, Alfert vd Schuldenaar  
  Bodde, Jan in de Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Albert Sasse 42 stuivers. 

-Alfert van der Vene is schuldig aan Jan in de Bodde drie smalle vaten 
kenijte; dd 12-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1870 RAK  80 - ll FOLIO:       403v DATUM:        09-12-1544 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloffsz, Albert Wdn. van Wyntken Vader 
  Roloffsz, Johan Voogd Oom 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Lambert en Johan als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ34 ph.g. die hij terstond uitbetaalt en 
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen, waarvoor zijn zoon 
Lambert Albertsz en hun voogd hem bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1871 RAK  80 - ll FOLIO:       403v DATUM:        12-12-1544 

 onderwerp Beslaglegging 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Vene, Alfert van der Schuldeiser  
  Kerckhoff, Johan Gevolmachtigde  
  Konck, Willem Volmachtgever Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart de gevolmachtigde van Willem Konck gerechtelijk te 

hebben aangesproken op zijn onderpand in IJsselmuiden i.v.m. de 
jaarlijkse pacht van ƒ12 g.g. en 5 h.p.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1872 RAK  80 - ll FOLIO:       403v DATUM:        12-12-1544 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
   
 comparanten Anna Schuldenares Echtg. Berent v. Meppen 
  Wetering, Jacop vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante heeft aan Jacop van de Wetering gerechtelijk als onderpand 

gesteld haar woonhuis en overige goederen vanwege het gerechtelijke 
vonnis over de aankoop van magere ossen en zij belooft binnen een 
maand aan het vonnis te voldoen.  
Er is een volmacht verstrekt aan Herman Vette en Jan Kerckhoff door 
schuldeiser. 
NB. in de kantlijn: op 08-08-1549 is alles geregeld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1873 RAK  80 - ll FOLIO:       403v DATUM:        12-12-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Buschklooster te Zwolle 
   
 comparanten Wessen, Alijt van Comparante Wed. mr Henrick Buest 
  Berentsz, Tymen Momber  
  Geertsz, mr Johan Executeur  
  Vene, Tymen vd Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het 

testament van mr Henrick Buest de jaarlijkse ƒ5 g.g. die haar zijn 
toegekend, gevestigd op het Buschklooster in Zwolle, van de jaarlijkse ƒ20 
g.g. die hij jaarlijks had.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1874 RAK  80 - ll FOLIO:       404 DATUM:        20-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Reynersz, Reyner Schuldenaar  
  Bloxiell, Ghijse van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ghijse van Bloxiell een bedrag 

van ƒ220 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en waarvan hij de helft moet 
betalen in mei 1537 en de andere helft in 1538, waarvoor hij als onderpand 
stelt het schip in kwestie met toebehoren en al zijn overige goederen. 
Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1875 RAK  80 - ll FOLIO:       404 DATUM:        21-02-1536 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wiltinck, Reyner Comparant Ruurlo 
  Wistinck, Peter Begunstigde Deventer 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Peter Wistinck uit 

Deventer een bedrag van ƒ10 rijdergulden dat Johan Baeck uit Borculo 
comparant schuldig was vanwege Evert van Heeckeren en hem belooft op 
a.s. Petri te betalen, zodat er geen aanspraken gemaakt kunnen worden op 
dat geld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1876 RAK  80 - ll FOLIO:       404v DATUM:        21-07-1536 

 onderwerp Nota van de opgehouden schepen in de Sont 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zie lijst Hieronder  
     
 samenvatting De reders  van de schepen in de Oer-Sont, in vergadering bijeen, verklaren 

dat zij de drie steden en Lübeck, inzake de schepen in de Sont, hebben 
geschreven dat zij meebetalen aan het losgeld en de stad Kampen zal de 
andere steden, Deventer en Zwolle, vrijwaren, waarvoor zij hun goederen 
als onderpand stellen; de stad zal Johan Breda, hun secretaris, opdragen 
daar heen te gaan en hem schadeloos stellen, evenals Ghert Buyter, die 
mee gaat en ook schadeloos gesteld zal worden bij schade. 

   
 bijzonderheden Geen 
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NAMEN VAN DE REDERS 

Egbertsz Borchertsz   Johan Wolffsz   Johan vd Vecht 

Tymen vd Vene    Johan Glauwe   Dirck tBoecop 

Johan van Urck    Claes Kruese   Dirck Geye 

Henrick Kuynreturff   Ghert Clupell   Hermen Kistemaicker 

Gert Hermensz secretaris  Reger Willemsz   Michiel Wilemsz 

Johan Seysinck    Johan Thonijsz   Johan van Bommell 

Johan van Wou    Jasper van Wou  Ghert Buyter  

Henrick ter Laer   Lambert Santvoert  Cele v. Hardenberch 

Peter Muller    Willem Rippersz  Claes Ygeman 

Henrick vd Dam   Jacob van Graes  Thomas van Trier 

Henrick Hudde    Bernt Ottinck   Lambert Glauwe 

Warner van Vorden   Henrick v, Ysselmuyden Johan Valckenier 

Wolff Schinckell    Thomas Drenthe  Ghert van Essen 

Egbert ten Bussche   Engbert v. Tweenhuysen Ghert Kreynck 

Arent Lubbertsz    Henrick Marion   Joachim Schoemacker 

Pilgrim Schoemacker   Marten Backer   Ghoert van Lancvelt 

Evert van Wije    Bernt Brouwer   Elert Henricksz  

Jacob van Appelen   Bernt van Meppen  Henrick Mathijsz 

Johan Klippinck    Salyn Vriese   Bouwe Vriese 

Jacob Claesz    Claes Raebe   Willem Tripmaicker  

Peter v. Wyringen   Johan Claesz   Johan Voss 

Lange Johan    Johan Kuynreturff  Jonge Peter 

Lambert Louwersz   Claes van Enss   Dirick de Haerwever 

 

 

1877 RAK  80 - ll FOLIO:       404v DATUM:        niet vermeld 

 onderwerp Nota van de reders 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zie lijst Hierboven  
     
 samenvatting De reders hebben bewerkstelligd dat de secretaris Breda en Ghert Buyter 

zullen proberen de schepen los te krijgen en ze west- of oostwaarts te laten 
varen, zij hebben ook het recht om daar geld te lenen om dit te schenken. 
Zij zullen hiervoor schadeloos gesteld worden. Dit verdrag is door tien 
mensen ondertekend: Tymen van de Vene, Claes Krueser, Claes Kruse, 
Henrick Kuynreturff, Jan van Bommel, Rotger Willemsz, Henrick ter Laer, 
Hermen Kistemacker, Johan Thonijsz en Johan Synsynck. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1878 RAK  80 - ll FOLIO:       405 DATUM:        18-01-1537 

 onderwerp Besluiten van de reders 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vecht, Johan van der Comparant  
  Buyter, Gheert Comparant  
  Hudde, Henrick Comparant  
     
 samenvatting Namens de reders, hebben comparanten aangenomen naar de vergadering 

tussen de keizerlijke majesteit en de koning van Denemarken in Hamburg 
te reizen om daar de belangen van onze schepen, vastgehouden in de 
Sont, te behartigen. Om de schepen los te krijgen hebben Henrick 
Kuynreturff, Warner van Vorden, Thonis Glauwe en Lambert Louwersz 
beloofd de eventuele schade te vergoeden.  

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

1879 RAK  80 - ll FOLIO:       405v DATUM:        04-09-1536 

 onderwerp Overname van pacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willemsz, Rutger Comparant  
  Snoeck, Albert Pachter  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van Albert Snoeck het land overgenomen heeft 

dat deze sinds enige jaren gepacht heeft van mr Goossen van Hattem en 
Lubbert van Enss, op dezelfde voorwaarden en belooft de pacht tijdig te 
betalen en Albert te vrijwaren van alle aanspraken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1880 RAK  80 - ll FOLIO:       405v DATUM:        25-10-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, mr Ricolt Schuldenaar  
  Ghiesbertsz, Henrick Schuldeiser Zwager 
  Diricsz, Rijklant Schuldenares  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan zijn zwager Hernick Ghiesbertsz ƒ37 ph.g. 

waarvan Albert Vriese hem direct zal betalen ƒ10½ ph.g. en de rest op St. 
Michael 1537. 
-Rijklant Diricsz is schuldig aan Brant Droochscheerder 17½ stuiver 
courante valuta; dd 22-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1881 RAK  80 - ll FOLIO:       405v DATUM:        27-03-1537 

 onderwerp Besluit Burgemeester, Schepenen en Raad 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burgemeester enz.  Comparant  
     
 samenvatting De stad Kampen heeft ten behoeve van de reders uit de stadskas de reizen 

naar Denemarken naar de koningin
1
) betaald, die nodig zijn voor onze 

schepen; Burgemeester, Schepenen en Raad hebben nu besloten dit 
jaarlijks af te lossen en zo Gheert Buyter, Lambert Glauwe, Warner van 
Vorden en Reger Willemsz schadeloos te stellen. 

   
 bijzonderheden 1) Maria van Hongarije 
   

 

 

1882 RAK  80 - ll FOLIO:       405v DATUM:        13-05-1537 

 onderwerp Waarborgen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buyter, Gheert Comparant  
     
   samenvatting Comparant is wederom naar de Sont gereisd namens de reders en heeft 

daarvoor waarborgen ontvangen van Hermen Kistemaker, Johan Tonijsz, 
Rotger Willemsz en Lange Johan.  
Johan van de Vecht en Gheert Buyter zijn dd 1537 weer naar Hamburg 
gereisd en zijn gevrijwaard voor alle schaden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1883 RAK  80 - ll FOLIO:       406 DATUM:        23-04-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Trulman, Reyner Herm. Comparant  
  Hermensz, Jan Comparant Deventer - broer 
  Roelofs, Alidt  Erfgename Wed. Gheert v. Dotinchem 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Gheert van Dotinchemsz, hun broer, 

verklaren dat Alidt Roelofs, zijn weduwe, hen volledig uitbetaald heeft, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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1884 RAK  80 - ll FOLIO:       406 DATUM:        16-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Metseler, Reyner Schuldenaar Stadsmeester 
  Grave, Jan van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van der Grave een bedrag van 

ƒ12 koopmansgulden, te betalen binnen acht dagen ƒ2, daarna drie weken 
later weer ƒ2, een half jaar later ƒ4 en nog een half jaar later weer ƒ4; als 
schuldeiser vindt dat de schuld ƒ14 is, blijven de ƒ2 staan totdat het 
bewezen is; als schuldenaar een termijn mist, dan blijft schuldeiser op zijn 
recht staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1885 RAK  80 - ll FOLIO:       406 DATUM:        18-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Enss, Reyner Petersz v. Schuldenaar  
  Jansz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Jansz een bedrag van 

ƒ150 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft en waarvan hij met St. Jacob over een jaar ƒ50 ph.g. zal 
betalen en met de daaropvolgende St. Jacobsdagen hetzelfde bedrag 
totdat alles betaald is; hij stelt als onderpand het schip in kwestie en al zijn 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1886 RAK  80 - ll FOLIO:       406v DATUM:        06-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roloff (v) Schuldenares Echtg. Hermen Backer 
  Meppen, Bernt van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bernt van Meppen ƒ4 g.g. en 4 stuivers 

Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 



310 

 

1887 RAK  80 - ll FOLIO:       406v DATUM:        20-02-1538 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Drienhuysen, Reyner van Comparant  
  Hebels, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Johan Hebels ƒ60 g.g. 

waarvoor hij 6 last zout heeft gegeven en voor deze ƒ60 g.g. en 6 last zout 
heeft Joachim Ule 120 Joachimsdaalder gegeven, waarvan comparant nog 
niets heeft ontvangen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1888 RAK  80 - ll FOLIO:       406v DATUM:        24-05-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mr Ricolt Comparant Scheepstimmerman 
  Jansz, Lubbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Lubbert Jansz ontvangen te hebben alles wat 

deze hem schuldig was van scheepskoopmanschappen, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1889 RAK  80 - ll FOLIO:       406v DATUM:        01-07-1538 

 onderwerp Verklaring van ontvangst en Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Essen, Reyner van  Comparant  
  Geye, Dirick Erfgenaam En jfr Hugins - zuster 
  Gronde, Dirick ten Voogd  
  Kuyritser, Hans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Dirick Geye en diens zuster 

de ƒ100 g.g. die hem en zijn overleden vrouw Truyde bij huwelijkse 
voorwaarden beloofd waren, waarvoor hen hen bedankt. 
Verder meldt hij dat hij voor zijn zoon Wicher als moeders erfdeel heeft 
gereserveerd ƒ25 g.g. en hij belooft, met zijn vrouw Elisabeth, het kind te 
verzorgen en op te voeden, waarmee de voogden tevreden zijn. Elisabeth 
staat borg voor de betaling. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1890 RAK  80 - ll FOLIO:       407 DATUM:        05-03-1539 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bommelen, Reinolt v. Comparant  
  Bommelen, Geertruidt v. Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder het geld te hebben ontvangen dat 

hem bij huwelijkse voorwaarden beloofd was, waarvoor hij haar bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1891 RAK  80 - ll FOLIO:       407 DATUM:        15-07-1539 

 onderwerp  Afstand van goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Reyner Heymrichs Comparant  
  Gheeritsz, Jan Schoonzoon En echtg. Luytgen 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij oud is en niet langer zijn kost kan verdienen, 

dat hij zijn schoonzoon en dochter Luytgen al zijn goederen geeft; deze 
verklaren dat zij hun vader levenslang zullen verzorgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1892 RAK  80 - ll FOLIO:        407 DATUM:         29-10-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oerderinck, Roloff Comparant Borne 
  Evertsz, Gheert Comparant Id. 
  Oerinck, Arent Comparant Id. 
  Wilminck, Berent Comparant Delden 
  Wilminck, Lubbert  Comparant Id. 
  Here, Hermen Executeur  
  Jansz, Willem Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeurs van het testament van Jan 

Coertsz elk de ƒ20 g.g. van 28 stuivers Brabants ontvangen te hebben die 
overledene hen heeft nagelaten, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1893 RAK  80 - ll FOLIO:        407 DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jans, Rijck (v) Comparante Wed. Henrijck Henrijcx  
  Heerden, Henrijck van Momber  
  Henrijcxsz, Johan Voogd  
  Dircx, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparante, uit Deventer, verklaart van de voogden de erfenis van haar 

kinderen ontvangen te hebben en tevens de goederen van hun 
grootouders, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1894 RAK  80 - ll FOLIO:       407v DATUM:         23-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Reyner Schuldenaar  
  Pelser, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrijck Pelser 15 gosselers. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1895 RAK  80 - ll FOLIO:       407v DATUM:         03-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Petersz, Remmelt Schuldenaar  
  Claesz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claesz een bedrag van ƒ235½ 

enkele ph.g. van 25 stuivers afkomstig van een koggeschip met 
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en hij heeft beloofd met 
Midvasten ƒ20 ph.g. te betalen, met St. Maarten ƒ72 ph.g. en met St. 
Maarten 1542 ƒ72, in 1573 weer ƒ71½, waarvoor hij als onderpand stelt het 
schip met toebehoren en zijn overige goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1896 RAK  80 - ll FOLIO:       408 DATUM:    zat. na Invocavit  -  12-03-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Driehusen, Reyner van  Comparant  
  Willemsz, Reyner Comparant  
  Hoelboem, Reyner Comparant  
  Lijmburch, Albert van  Borg Deventer 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Albert van Lijmburch 

voor ƒ82 g.g. en 22 stuivers Rijnsche wijn, 28 stuivers de gulden en 14 
plakken de stuiver, waarvan ieder zijn deel zal betalen met St. Jan; dan zal  
Albert van Lijmburch het in onderpand gegeven handschrift aan hen 
teruggeven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1897 RAK  80 - ll FOLIO:          408 DATUM:         30-03-1541  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holtsager, Reyner Schuldenaar  
  Dam, Alijdt vd Schuldeiseres  
  Bisscop, Reinolt Schuldenaar  
  Jacobs, Anne Schuldeiseres  
  Berents, Reyner Schuldenaar  
  Wieringen, Jan van Schuldeiser  
  Reynersz, Lubbert  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Alijdt van den Dam ƒ1 ph.g. en 9 stuivers 

Brabants. 
-Reinolt Bisscop is schuldig aan Anne Jacobs ƒ4 ph.g.; dd 30-05. 
-Reyner Berents is schuldig aan Jan van Wieringen 3 schellingen 
Hollandse valuta; dd 19-12. 
Aan Lubbert Reynersz ƒ4 ph.g. min een ½ oord, te betalen met Midvasten; 
dd 04-01-1542. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1898 RAK  80 - ll FOLIO:       408 DATUM:        15-02-1542 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederweg 
   
 comparanten Bommel, Rembolt van Comparant  
  Thomasz, Gosens  Schuldeiser Zwager 
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 samenvatting Comparant stelt aan zijn zwager Gosen Thomasz als onderpand het huis 

dat hij aan zijn moeder gegeven heeft voor de aflossing en borgtocht die 
zijn zwager voor hem betaald heeft voor de ƒ25 van de boete die betaald 
moest worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1899 RAK  80 - ll FOLIO:       408v DATUM:        02-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Driehusen, Reyner van Schuldenaar  
  Jacobs, Garbrant Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Garbrant Jacobs een bedrag van 

ƒ110 koopmansgulden afkomstig van een koggeschip dat hij van hem 
gekocht heeft, waarvan hij de helft zal betalen met Pasen 1543 en de 
andere helft met Pasen 1544 en waarvoor hij als onderpand stelt het schip 
met toebehoren en zijn  overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1900 RAK  80 - ll FOLIO:       408v DATUM:        15-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holtsager, Reyirken Schuldenaar  
  Kuper, Daem Schuldeiser  
  Bernt, Reyner Schuldenaar  
  Voss, Jan Schuldeiser  
  Yngen, Jochum van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Daem Kuper 3½ ph.g., 1 rijder met 1 stuiver 

daarop voor de gulden.  
-Reyner Bernt is schuldig aan Jan Voss 38½ stuiver Brabants; folio 409, dd 
28-07. 
-NN (naam doorgehaald) is schuldig aan Jochum van Yngen ƒ12 ph.g. van 
een os, 14 plakken de stuiver; folio 409, dd 02-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1901 RAK  80 - ll FOLIO:       408v DATUM:        20-05-1542 
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 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rostes, Reint Gevolmachtigde  
  Tubbinx, Alijt Volmachtgeefster Wed. Dirck v. Lochum 
     
 samenvatting Comparante, namens de grootmoeder van Geesken, nagelaten dochter van 

Dirck van Lochum, verklaart dat zij van Alijt de goederen van de ouders 
van Geesken heeft ontvangen, waarvoor zij haar bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1902 RAK  80 - ll FOLIO:       409 DATUM:        20-02-1543 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Rotger Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de erfgenamen van de weduwe van Goert Claesz 

de goederen van mr Heymen Brant met recht verworven hebben en dat zij 
die nu verkocht hebben; hij belooft dat deze goederen tot 2 april blijven 
staan en dat zij daarna in het bezit van iemand ander komen en dat hierop 
geen aanspraken gemaakt kunnen worden, omdat ze met recht verworven 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1903 RAK  80 - ll FOLIO:       409v DATUM:        24-04-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaker, Robert Schuldeiser  
  Meijsenborch, Andries v. Schuldenaar Roermond  
  Reyner, Jonge Borg  
  Meber, Maurijs  Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Andries van Meijsenborch hem 6½ paar ossen 

schuldig was, het paar van ƒ30 ph.g., 1 oord,  1 rijder en 1 stuiver voor de 
gulden, opgelopen tot ƒ196½ ph.g. en 1 stoter, waarvan Andries ƒ100 ph.g. 
betaald heeft; de borgen hebben nu het restant betaald, waarvoor 
comparant hen bedankt. Het schriftelijke bewijs van de schuld is weer 
teruggegeven aan Maurijs Meber.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1904 RAK  80 - ll FOLIO:       409v DATUM:        18-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Rijck Schuldenaar Dronten 
  Corvemaker, Robert Schuldeiser  
  Reynthien Schuldenares Echtg. Egbert Stoeldreyer 
  Evertsz, Rijck Schuldenaar  
  Schoemaicker, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Robert Corvemaker ƒ6 g.g. min 3 stuivers 

Brabants, van  28 stuivers de gulden. 
-De vrouw van Egbert Stoeldreyer is schuldig: zie lit. 6; folio 410, dd 12-09. 
-Rijck Evertsz is schuldig aan Peter Schoemaicker 17½ stuiver Brabants 
van 14 plakken;  folio 410, dd 17-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1905 RAK  80 - ll FOLIO:        409v DATUM:        20-08-1543 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Dieffholt, Roeloff van Comparant e. zijde  
  Antwerpen, Peter van Comparant a. zijde  
  Elven, Peter van Intermediair Burgemeester 
  Crom, Claes Intermediair Idem 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij door tussenkomst van de toenmalige 

burgemeesters een vriendschappelijke schikking heeft gemaakt met Peter 
van Antwerpen inzake de huishuur van zijn huis dat Peter voor zekere tijd 
gehuurd had: huurder betaalt aan huiseigenaar een bedrag van 16 
Joachimsdaalder, waarmee de schuld is voldaan en Roelof zal op Michaelis 
weer over het huis kunnen beschikken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1906 RAK  80 - ll FOLIO:       410 DATUM:        05-12-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Robert en Goert Comparanten Kinderen Johan Lenaertsz 
  Heer, Herman Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun moeder Janna Johannes de goederen van 

hun vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte 
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van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1907 RAK  80 - ll FOLIO:        410 DATUM:        24-12-1543 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Delden, Rabbe van Comparante  
  Delden, Laurens van Momber Zoon 
  Vene, Tymen vd Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart aan Tymen vd Vene ƒ30 g.g. te betalen in zes 

termijnen in mei m.i.v. mei 1544 met ƒ5 g.g. per keer. 
NB. in de kantlijn: op 12-03-1545 is er ƒ5 g.g. betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1908 RAK  80 - ll FOLIO:       410v DATUM:        23-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Drienhusen, Reyner van Schuldenaar  
  Noorthoorn, Lubbert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Lubbert van Noorthoorn een bedrag van ƒ180 

koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, afkomstig van een koggeschip 
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; met Pasen zal hij ƒ26 
koopmansgulden en 1 oord betalen, met Pasen 1545 ƒ51 koopmansgulden 
en  1 oord en met Pasen 1546 weer ƒ51 koopmansgulden en 1 oord en in 
1547 het laatste bedrag, waarvoor het koggeschip met toebehoren als 
onderpand geldt evenals zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 03-07-1545 zijn twee termijnen betaald; de 
schuldbekentenis gaat over op Hans Worst, betaling op 04-03-1552. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1909 RAK  80 - ll FOLIO:       410v DATUM:        30-01-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Corvemaicker, Robert Comparant  
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  Clotinck, Jan Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jan Clotinck al het geld ontvangen te hebben dat 

deze hem schuldig was en dat alle bekentenissen in het Stadsboek nu van 
nul en gener waarde zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1910 RAK  80 - ll FOLIO:       410v DATUM:        16-02-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Lantinck, Roeloff Borg Broers uit Meppel 
  Lantinck, Albert Borg  
     
 samenvatting Comparanten hebben een borgtocht aanvaard ten behoeve van hun zuster 

Alijt voor de ƒ1 g.g. per jaar die hun zuster aan haar kinderen Albert, 
Triengen, Jelle en Peter moet betalen als tijns voor haar huis en als het 
onderpand niet goed genoeg is, dan zal men dat uit haar goederen moeten 
halen met opgave van de onkosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1911 RAK  80 - ll FOLIO:       411 DATUM:        13-03-1544 

 onderwerp Boedelscheiding 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  1. Brunnepe, a.d. dijk, bewoond door Bernt Jansz 
  2. Kampen, in de Hagen, Nieuwstraat, bew. door Evert J.v.Hardenberch 
  3. Kampen, Oudestraat, bew. door Blauwe Dirck 
  4. Kampen, een hof op den Oord, strekkend tot aan de IJssel; nog een hof 
  5. Kampen, op den Oord, huis van Jan Brants; nog een huis  
   
 comparanten Willemsz, Roeloff  Comparant Broers 
  Willemsz, Johan Comparant  
  Willemsz, Stijne Comparante Zuster 
  Jansz, Herman Comparant  
  Claesz, Cornelis Comparant Voor dochter Bette 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun vader Willem Jansz Clotinck, zijn met 

elkaar een boedelscheiding overeengekomen: Roeloff Wilemsz krijgt 
jaarlijks 4 h.p. uit het huis in Brunnepe, nog 4 h.p. uit het huis in de Hagen, 
2 h.p. per jaar uit het huis in de Oudestraat; Jan Willemsz krijgt een huis in 
de Hagen, in de Oudestraat, waar hun vader gewoond heeft en een hof; uit 
de huizen betaalt hij een tijns van 3 h.p. per jaar aan Bette, de dochter van 
Cornelis, zijn nichtje en uit de hof 7 h.p. per jaar. Aan Herman Jansz, de 
zoon van hun zuster Geertruyt, zal Jan Willemsz betalen een tijns van 1 
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h.p. per jaar uit de hof, verder 9 h.p. per jaar uit het huis en hof van Jan 
Brants. Stijne Willemsz krijgt 3 h.p. per jaar uit de hof gelegen naast de hof 
van Jan Willemsz, 1 h.p. uit het huis in de Hagen waar Jonge Jan in woont 
en een vrij huis waar Geert Suyre in woont en nog 1 h.p. per jaar. De rest is 
nog niet verdeeld: huisraad, schulden, geld enz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1912 RAK  80 - ll FOLIO:       411v DATUM:        30-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Alfert van der Schuldeiser En echtg. Jacop(je) 
  Claesz, Henrijck Schuldeiser  
     
 samenvatting NN (doorgehaald) is schuldig aan Alfert van der Vene en diens echtgenote 

ƒ8 van 24 stuivers 
-Idem NN is schuldig aan Henrijck Claesz ƒ1½ g.g.; dd 18-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1913 RAK  80 - ll FOLIO:       412 DATUM:        16-10-1544 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diepholt, Roloff van Wdn. van Alijt Vader 
  Graes, Jacob van  Voogd  
  Sticker, Leffert Voogd  
  Wolffs, Herman Familielid Priester 
  Oestendorp, Frederick Familielid  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn zoon Henrick van Diepholt als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de percelen goederen van twee cedulen die 
door een secretaris in het Stadsboek ondertekend zijn en waarvan 
Frederick Oestendorp, familielid, de andere ontvangen heeft en verder 
belooft hij het kind op te voeden en verzorgen en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden en familieleden tevreden zijn. 
Verder verstrekt hij een volmacht aan elk der voogden om, in geval hij 
overlijdt, het kind bij zich te nemen en te verzorgen; indien nodig kan het 
voogdijschap van Jacob van Graes overgenomen worden door Geert 
Hermansz, moeders broer. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1914 RAK  80 - ll FOLIO:       412 DATUM:        14-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
  Hardenberch, Engbert van Schuldeiser  
  Schoemaker, Rijckolt Schuldenaar  
  Elegast, Heymen Schuldenaar  
     
 samenvatting -NN (doorgehaald) is schuldig aan Griete Robrechtsz 44 stuivers Brabants. 

-Idem NN is schuldig aan Engbert van Hardenberch ƒ17½ ph.g., 1 rijder met 
1 stuiver voor de gulden, te betalen nu de helft en de rest met Jacobi a.s.; 
folio 412v, dd 11-03-1545. 
-Rijckolt Schoemaker is schuldig aan Heymen Elegast 22 stuivers van 14 
plakken; folio 413, dd 18-09-1545. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1915 RAK  80 - ll FOLIO:       412v DATUM:        09-12-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smyt, Roloff Comparant  
  Zythenen, Eefze ten Echtgenote  
  Campen, Willem van  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Willem van Campen een 

bedrag van 230 Joachimsdaalder en 9½ stuiver Brabants afkomstig van 
een handschrift dd 23-11-1542 dat zij ontvangen van Hans Daems vanwege 
Claes ten Zythenen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1916 RAK  80 - ll FOLIO:       412v DATUM:        24-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Hermensz, Roloff Schuldenaar  
  Ricoltsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Ricoltsz een bedrag van 

ƒ34 ph.g. met 5 stuivers Brabants afkomstig van een schuit met 
toebehoren die hij van hem gekocht heeft; hij zal de helft betalen met 
Nieuwjaar 1546 en de rest een jaar later, waarvoor Roloff als onderpand 
stelt de schuit met toebehoren en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 05-04-1547 is alles betaald. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1917 RAK  80 - ll FOLIO:       413 DATUM:        16-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Robrecht Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Vriese ƒ22 g.g. Hollands te 

betalen op Michaeli a.s., afkomstig van een rol Kamper laken die hij van 
Peter ontvangen heeft.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1918 RAK  80 - ll FOLIO:       413 DATUM:        25-08-1545 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Reyner Volmachtgever Waard in Vaasen 
  Zwarte Wynolt  Gevolmachtigde  
  Robertsz, Loij Borg  
  Andriesz, Jan Borg  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Zwarte Wynolt om namens hem, in 

der minne of gerechtelijk, van Maurisz Nybart en Jacob Gerrijtsz te 
vorderen de 100 boomstammen in het bos bij de Rozengaarde en verder al 
het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben. Er waren borgen 
aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1919 RAK  80 - ll FOLIO:       413 DATUM:        07-12-1545 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reyner, Jonge Comparant  
  Worst, Hans Comparant  
  Tymensz, Floris Koper Harderwijk 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Tyde Klynge, verklaren t.b.v. 
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de kinderen verkocht te hebben aan Floris Tymensz een jaarlijkse rente 
van ƒ2½ g.g. gevestigd op de stadsgoederen van Harderwijk , groot ƒ30 
g.g., te betalen op St. Laurens, op naam van Henrick Ygermans jr. Mocht 
koper willen  dat de voogden dit gerechtelijk bevestigen, dan is dat 
mogelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1920 RAK  80 - ll FOLIO:       413v DATUM:        18-12-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cuper, Roeloff Schuldenaar  
  Almeloe, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ5 ph.g. min een dubbele 

stuiver van 14 plakken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1921 RAK  80 - ll FOLIO:       413v DATUM:        15-03-1546 

 onderwerp Vordering 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Roloff Volmachtgever Steenwijk 
  Evertsz, Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant draagt zijn gevolmachtigde op van Willem van Wou rechtens te 

vorderen de ƒ111 die in het boek der Recognitiën staan. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1922 RAK  80 - ll FOLIO:       414 DATUM:        12-04-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Jansz, Sewart Schuldenaar Blokzijl 
  Willemsz, mr Ricolt Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Ricolt Willemsz een bedrag 

van ƒ68 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft en belooft heden over een jaar de helft te betalen en de 
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andere helft een jaar daarna, waarvoor hij als onderpand stelt het schip 
met toebehoren en zijn overige goederen. 
Verder meldt Sewart mr Ricolt nog schuldig te zijn ƒ32 ph.g. te betalen op 
Beloken Pasen a.s. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1923 RAK  80 - ll FOLIO:       414 DATUM:        19-05-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hilbrinck, Sweer Schuldenaar  
  Bommel, Jan van Schuldeiser Wijnman 
  Stijne Schuldenares Echtg. Andries Straetkens 
  Mullem, Lubbert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Bommel ƒ14 koopmansgulden ter 

goede rekenschap.  
-De vrouw van Andries Straetkens is schuldig aan Lubbert van Mullem ƒ4 
ph.g. en 19 stuivers Brabants; dd 23-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1924 RAK  80 - ll FOLIO:       414v DATUM:        25-10-1536 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swaene Wed. Berent Brouwer Moeder 
  Hermensz, Ghert Momber  
  Urck, Johan van  Voogd  
  Brouwer, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Hermen, Lisabeth, Anneke en 

Giesbert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van elk ƒ20 
ph.g. ; zij belooft hen te verzorgen tot hun 16

e
 jaar en hen dan uit te 

betalen, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 19-03-1554 melden Gijsbert en Lisabeth, met 
echtgenoot Lambert Sluysman, hun deel ontvangen te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1925 RAK  80 - ll FOLIO:        414v DATUM:        15-03-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Boeier 
   
 comparanten Bouwentsz, Symon Schuldenaar  
  Reynersz, Jacob Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Reynersz een bedrag van 

ƒ87½ koopmansgulden van 20 stuivers, te betalen binnen een jaar, 
afkomstig van de boeier waarvan hij van hem de helft gekocht heeft en 
stelt als onderpand al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1926 RAK  80 - ll FOLIO:        414v DATUM:         09-07-1537 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schultinck, Swaene  Volmachtgeefster  
  Hermensz, Goert Momber  
  Cremer, Lubbert  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lubbert Cremer om in der minne 

of gerechtelijk, de nagelaten goederen te vorderen van haar dochter Tybbe 
Berentsz, overleden in Hattem, en daarbij al het nodige te doen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1927 RAK  80 - ll FOLIO:       415 DATUM:         27-08-1537 

 onderwerp Vrijwaring 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Joncker, Sijmon Comparant  
  Sticker, Leffert Koper  
  Annessen, Alert Koper  
     
 samenvatting Comparant heeft een schip, afkomstig van Hermen in de Bucke, verkocht 

aan Leffert Sticker, Alert Annessen en anderen en daarvan het geld 
ontvangen; hij belooft het schip in alle havens te vrijwaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1928 RAK  80 - ll FOLIO:         415 DATUM:        26-11-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 



325 

 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircx, Stijne Schuldenares  
  Droochscheer, Brant Schuldeiser  
  Stijne Schuldenares Echtg. Andries Straetkens 
  Albertszen, Gert Schuldeiser  
  Warden, Arent van Schuldeiser Echtgenote 
  Gaetsitten, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Brant Droochscheer 9 claeskens. 

-De vrouw van Andries Straetkens is schuldig aan Gert Albertszen ƒ8 ph.g.; 
folio 415v, dd 27-03-1538. 
-Aan de vrouw van Arent van Warden is zij schuldig 35 stuivers Brabants; 
folio 415v, dd 05-08. 
-Aan Berend Gaetsitten is zij schuldig ƒ3½ g.g. en 3 stuivers Brabants; 
folio 415v, dd 02-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1929 RAK  80 - ll FOLIO:       415 DATUM:        13-03-1538 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sloetten, Salinck van Comparant e. zijde Voor Albert Jansz Fries 

1
) 

  Friese, Peter Comparant e. zijde Schipper -  idem 
  Jansz, Louwe Comparant e. zijde Idem 
  Graes, Jacob van Comparant a. zijde Voor Peter Fries - kremer 

2
) 

  Wouw, Jasper van Comparant a. zijde Idem 
     
 samenvatting Comparanten treden op in het conflict tussen vader en zoon Fries over de 

nalatenschap van hun vrouw/moeder. Er wordt beslist dat Albert Jansz zijn 
zoon Peter laat houden alles wat hij voor zijn moeders dood in bezit had; 
Peter erft van zijn vader evenals de andere kinderen en de vader zal hem 
een bedrag van ƒ30 koopmansgulden betalen zodat Peter geen aanspraken 
meer heeft. Verder is er afgesproken dat de zoon de goederen van zijn 
moeder ontvangt die nu nog bij zijn vader zijn.  
Peter heeft het geld van zijn vader ontvangen. 

   

 bijzonderheden 
1
) overman  

  
2
) zoon van Albert 

 

 

1930 RAK  80 - ll FOLIO:         415v   DATUM:         30-10-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stijne Schuldenares Echtg. Andries Straetkens 
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  Willemsz, Rotger Schuldeiser  
  Brouwer, Zweer Schuldeiser  
  Joncker, Sijmon Schuldenaar  
  Peters, Guede Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Rotger Willemsz 32 stuivers Brabants. 

-Aan Zweer Brouwer is zij schuldig ƒ3½ Hoornsgulden. 
-Sijmon Joncker is schuldig aan Guede Peters ƒ52 koopmansgulden, te 
betalen met St. Pouwell van 1540; dd 11-03-1539.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1931 RAK  80 - ll FOLIO:       415v DATUM:        11-03-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Joncker, Symon Schuldenaar  
  Willemsz, Rotger Schuldeiser  
  Tymensz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rotger Willemsz en Willem 

Tymensz, voogden over de kinderen van Peter Wollesacx, een bedrag van 
ƒ53 van 20 stuivers de gulden, afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij gekocht heeft, te betalen op St. Pouwells bekering 1540; 
hij stelt daarvoor als onderpand het schip met toebehoren en al zijn 
overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 22-06-1541 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1932 RAK  80 - ll FOLIO:       415v DATUM:        28-04-1539 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed Huisje 
  Zwolle, Nieuwstraat, tussen Anne vd Mijnnersz en Jacob Goltsmit 
   
 comparanten Peters, Zwane Comparante  
  Brant, mr Heymen Momber  
  Toltzende, Peter van Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart afstand te doen van een huisje in Zwolle ten behoeve 

van het H. Sacraments Memorie in Zwolle. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1933 RAK  80 - ll FOLIO:       416 DATUM:        31-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Willemsz, Symon Schuldenaar  
  Berentsz, Henrickgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrickgen Berentsz een bedrag 

van ƒ146 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een 
schip dat hij van haar gekocht heeft, te betalen de helft met St. Jacob en de 
andere helft een jaar later, waarvoor comparant het schip met toebehoren 
als onderpand stelt en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 23-08-1540 is de eerste helft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1934 RAK  80 - ll FOLIO:       416 DATUM:        03-09-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrijcxsz, Sweer Schuldenaar  
  Droochscherer, Brant Schuldeiser  
  Straetgens, Stijne Schuldenares  
  Sneeck, Jan van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Brant Droochscherer 4½ claeskens. 

-Stijne Straetkens is schuldig aan Jan van Sneeck ƒ3½ ph.g. en 3½ stuiver 
afkomstig van 3½ el Leids laken; dd 19-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1935 RAK  80 - ll FOLIO:       416 DATUM:        07-05-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jellesz, Symon Comparant En echtg. Dewe 
  Jellesz, Aucke Comparante En echtg. Evert Baers 
  Jellesz, Anna Comparante Zuster 
  Alydt Stiefmoeder Wed. Jelle Pelsers 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de weduwe van Jelle Pelsers de goederen en 

erfenis van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1936 RAK  80 - ll FOLIO:       416v DATUM:        26-11-1540 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrinck, Sweer Schuldenaar  
  Trier, Thonis van Schuldeiser  
  Hoijer, Gheert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thonis van Trier en Gheert Hoijer 

een bedrag van ƒ64 g.g. van 28 stuivers, afkomstig van geleend geld dat hij 
belooft in vier termijnen terug te betalen: met Kerstmis ƒ16 g.g., met Pasen 
1541 weer ƒ16 g.g., met Pasen 1542 ƒ16 g.g. en tenslotte met Pasen 1543 
de rest. Mocht hij intussen b.v. een erfenis ontvangen, dan zal hij daarvan 
betalen; mocht hij in gebreke blijven, dan moet hij de gehele som aflossen. 
Als onderpand stelt hij al zijn goederen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1937 RAK  80 - ll FOLIO:    416v en 417 DATUM:        05-01-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellesz, Symon Erfgenaam  
  Baers, Evert Erfgenaam  
  Vrancke, Louwe Erfgenaam  
  Lochum, Johan van Voogd  
  Hekelmacker, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van wijlen Jelle Pelser, verklaren van de voogden 

over Luythien en Marijtgen, hun overleden broer en zuster uit het eerste 
huwelijk, de goederen ontvangen te hebben die hen toekomen, waarvoor 
zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden De eerste akte is herschreven. 
   

 

 

1938 RAK  80 - ll FOLIO:       417 DATUM:        23-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrinck, Sweer Schuldenaar  
  Wieringen, Jan van  Schuldeiser  
  Straetkens, Stijne Schuldenares  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Wieringen een halve last gerst van 26 

stuivers Hollands het mud. 
-Stijne Straetkens is hem schuldig ƒ1 g.g. en 1 oord Hollands; dd 23-03. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1939 RAK  80 - ll FOLIO:       417 DATUM:        19-03-1541 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellesz, Sijmon Comparant  
  Baers, Evert Comparant Voor echtg. Aucke 
  Jellesz, Anne Comparant  
  Jellesz, Thomas Comparant  
  Broersz, Tjalinck Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Tjalinck Broersz ontvangen te hebben een 

bedrag van ƒ20 g.g. afkomstig van de goederen en erfenissen van de broer 
van hun grootvader Jelle Pelser, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1940 RAK  80 - ll FOLIO:       417v DATUM:        21-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Vriese, Syken Schuldenaar  
  Kock, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Kock een bedrag van ƒ76 

ph.g. van 14 plakken de stuiver, afkomstig van een schuit met toebehoren 
die hij van hem gekocht heeft en belooft op Vastenavond a.s. de helft te 
betalen en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt 
de schuit met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1941 RAK  80 - ll FOLIO:       417v DATUM:        19-04-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Sybernt Jansz Comparant  
  Jonckers, Catherine Echtgenote  
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 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het 
testament van Vrouken Jonckers en haar dochter Claera, de erfenis die zij 
van hun ouders en zuster tegoed hebben, weaarvoor zij hen bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1942 RAK  80 - ll FOLIO:       417v DATUM:        01-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brants, Sybolt Schuldenaar  
  Hermansz, Gijsbrecht Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gijsbrecht Hermansz een bedrag 

van ƒ8 ph.g. van 25 stuivers en 14 plakken, afkomstig van linnenwevers 
touw dat hij van hem gekocht heeft, waarvan hij binnen een week ƒ3 ph.g. 
zal betalen en met Midvasten ƒ2 ph.g. en met Pinksteren ƒ3 ph.g.; als 
onderpand stelt hij het touw en het bijbehorende gereedschap. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1943 RAK  80 - ll FOLIO:       418 DATUM:        01-07-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swaene Schuldenares Echtg. Willem Vaelgens 
  Gaetsitten, Bernt Schuldeiser  
  Straetgens, Stijne Schuldenares  
  Veene, Alfert vd Schuldeiser  
  Jelisz, Symen Schuldenaar  
  Claesz, Peter Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Bernt Gaetsitten ƒ50 g.g. van 14 plakken de 

stuiver. 
-Stijne Straetgens is schuldig aan Alfert van der Veene 12 stuivers 
Brabants; dd 31-08. 
-Symen Jelisz en Peter Claesz: zie dd 1541 op Michaeli; ongedateerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1944 RAK  80 - ll FOLIO:       418 DATUM:        14-11-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swaene Wed. Dircx Claesz Moeder 
  Hardenberch, Engbert v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Griete als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ5 Gelderse rijder; zij belooft haar kind te verzorgen 
en op te voeden, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1945 RAK  80 - ll FOLIO:       418 DATUM:        27-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellesz, Symon Comparant  
  Baers, Evert Comparant  
  Vrancke, Louwe Comparant  
  Lochum, Johan van Executeur  
  Hekelmacker, Peter Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeurs van het testament van hun 

broer Thomas Jellesz de goederen en erfenis ontvangen te hebben die hen 
is toegekomen, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1946 RAK  80 - ll FOLIO:       418 DATUM:        12-02-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Bommel, Rembolt van Schuldenaar  
  Brouwer, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn moeder ƒ7 g.g., te betalen met 

Pasen a.s., waarvoor een borg is aangesteld. Verder verklaart comparant 
aan zijn broer Otto ƒ10 g.g. schuldig te zijn. In beide gevallen is het huis 
dat hij van zijn moeder gekregen heeft, het onderpand.  
NB. in de kantlijn: op 29-03-1543 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1947 RAK  80 - ll FOLIO:       418v DATUM:        18-01-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Steven Comparant  
  Thijmensz, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle goederen van zijn ouders 

ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1948 RAK  80 - ll FOLIO:       418v DATUM:        14-06-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swaene Comparante Echtg. Willem Vaelkens 
  Hodde, Henrick Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Henrick Hodde een bedrag 

van ƒ100 g.g. van Henrick Velthuis, vanwege de doodslag van Geert 
Vaelken, waarvoor zij hem bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1949 RAK  80 - ll FOLIO:       418v DATUM:        03-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mullers, Stijne Schuldenares  
  Sasse, Alijdt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Alijdt Sasse wegens huishuur ƒ5 

van 2 h.p. voor de gulden min 1 oord, te betalen met Michaeli a.s. en 
waarvoor zij als onderpand stelt een nieuw bed met vier lakens, twee 
dekens, een hoofdkussen met een sloop, verder twee koperen potten, één 
grote en één kleine, drie stoelen, twee kastjes, twee tinnen kannen, twee 
schotels, zes grote houten borden, nog een ronde tafel en al haar 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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1950 RAK  80 - ll FOLIO:       418v DATUM:        09-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Drienhusen, Stijne van Schuldenares  
  Soeteman, Claes  Schuldeiser  
  Galen, Sander van Schuldenaar  
  Schroer, Luytken Schuldeiser De echtgenote van … 
  Schroer, Jan Schuldeiser  
  Jellensz, Symon Schuldeiser De echtgenote van … 
  Dils, Elsken Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Claes Soeteman ƒ1½ ph.g. min 1 dubbele 

stuiver Brabants van 14 plakken de stuiver. 
-Sander van Galen is schuldig aan de vrouw van Luytken Schroer 46½ 
stuiver Brabants; folio 419, dd 13-10. 
-Aan Jan Schroer ƒ4 g.g. van 15 plakken de stuiver; folio 419, dd 17-11. 
-Aan de vrouw van Symon Jellensz 8 stuivers Brabants van 14 plakken de 
stuiver; folio 419, dd 20-12. 
-Aan Elsken Dils ƒ4 ph.g. en 2 stuivers Brabants, de stuiver van  15 
plakken; folio 419, dd 16-02-1543. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1951 RAK  80 - ll FOLIO:       419 DATUM:        17-01-1543 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoedemaicker, Stijne Wed. Johan Hoedemaicker Moeder 
  Hermensz, Geert Momber  
  Coesfelt, Bernt van Voogd Oom 
  Wichersz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar vijf kinderen Merriken, Anneken, 

Geertruidken, Geert en Grietken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een bedrag van ƒ80 g.g. en belooft hen te verzorgen en op te 
voeden; na haar dood zullen de kinderen haar kleren krijgen, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1952 RAK  80 - ll FOLIO:       419v DATUM:        17-04-1543 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swaene Volmachtgeefster Wed. Henrijck Camphuys 
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  Thymensz, Willem Momber  
  Schijndelen, Kerstgen v. Gevolmachtigde Voorspraker 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Kerstgen van Schijndelen om, in 

der minne of gerechtelijk, van Goosen Thomasz het geld te innen dat deze  
haar schuldig is en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1953 RAK  80 - ll FOLIO:       419v DATUM:        22-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurensz, Symon Schuldenaar  
  Elegast, Heymen Schuldeiser  
  Egbertsz, Steven Schuldenaar  
  Sneeck, Jan van Schuldeiser  
  Rent, Gerbrich Schuldeiseres Staphorst 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heymen Elegast ƒ2 g.g. en 6 stuivers Brabants. 

-Steven Egbertsz is schuldig aan Jan van Sneeck ƒ3 koopmansgulden, te 
betalen binnen vijf weken; folio 420, dd 12-09-1544. 
-Aan Gerbrich Rent ƒ20 rijder, afkomstig van geleend geld, te betalen met 
St. Maarten 1545; folio 420, dd 16-11-1544. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1954 RAK  80 - ll FOLIO:       419v DATUM:        08-10-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaarschip  
   
 comparanten Henrijcksz, Sieurdt Schuldenaar Lemmer 
  Draeck, Thijs Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Draeck een bedrag van ƒ15½ 

ph.g., 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden, te betalen met St. Maarten 
1544, afkomstig van een kaarschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft, waarvoor hij het schip als onderpand stelt en al zijn 
goederen.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1955 RAK  80 - ll FOLIO:       420 DATUM:        17-06-1545 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrick, Roloff Wdn. van Cathrine Vader 
  Henricksz, Albert Voogd  
  Sloyer, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Johan, Henrick en Johan Busman 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ24 g.g. en 
belooft hen te verzorgen en op te voeden, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 18-11-1547 heeft de vader beloofd hen nog ƒ20. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1956 RAK  80 - ll FOLIO:       420 DATUM:        14-04-1546 

 onderwerp Toestemming 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thanisz, Sybrant Comparant  
  Wyringen, Peter van  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart Peter van Wyringen toe te staan het 8

e
 deel van de 

gerst, de bonen, de haver en de erwten te ontvangen, die hij dit jaar 
verbouwd heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1957 RAK  80 - ll FOLIO:       420v DATUM:        09-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Martensz, Scholte Schuldenaar Sloten 
  Rijkoltsz, Willem Schuldeiser  
  Goosensz, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Rijkoltsz en Jacop 

Goosensz samen een bedrag van ƒ55 ph.g. van 25 stuivers Brabants voor 
de gulden, afkomstig van een everschip dat hij van hen gekocht heeft, te 
betalen met St. Margarete 1546, waarvoor hij als onderpand stelt het 
everschip met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



336 

 

1958 RAK  80 - ll FOLIO:        420v DATUM:        07-09-1545 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijkoltsz, Willem Comparant  
  Goosensz, Jacob Comparant  
  Martensz, Scholte Schuldenaar Sloten 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij ƒ55 ph.g. van 25 stuivers Brabants de 

gulden, tegoed hebben van Scholte Martensz uit Sloten en genoteerd 
hebben in dit boek en dat zij dit hebben overgedragen aan Tjalynck van 
Sloten uit Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1959 RAK  80 - ll FOLIO:        421 DATUM:         30-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straetgens, Stijne Schuldenares  
  Jellesz, Symon Schuldeiser  
  Smyt, Arent Schuldenaar  
  Mullem, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Symon Jellesz ƒ4½ ph.g., 1 rijder met 1 

stuiver voor de gulden.  
-Arent Smyt is schuldig aan Henrick van Mullem ƒ2½ ph.g.; folio 423, dd 
02-01-1545. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 421v t/m 422v zijn blanco. 

1960 RAK  80 - ll FOLIO:      423 DATUM:        05-01-1545  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrixsz, Albert Comparant  
  Albertsz, Joost Comparant  
  Johansz, Berent Comparant  
  Cleve, Henrick van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Henrick van Cleve ontvangen te hebben een 

bedrag van ƒ54 g.g. van 28 stuivers en 14 plakken, inclusief het handgeld, 
dat hij indertijd van Berent geleend had, die toen voogd was over Albert 
Henrijxsz en Geertruyt diens zuster, nu de vrouw van Joost Albertsz, 
waarvoor zij hem bedanken en melden dat het handschrift hiervan geen 
waarde meer heeft, mocht het nog ooit gevonden worden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1961 RAK  80 - ll FOLIO:         423 DATUM:         28-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoemaecker, Arent Schuldenaar  
  Hoedemaecker, Goert Schuldeiser  
  Alijt Schuldenares Echtg. Herman Timmerman 
  Griete Schuldeiseres Wed. Kerstgen 1) 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Goert Hoedemaecker 26 stuivers Brabants van 

14 plakken. 
-De vrouw van Herman Timmerman is schuldig aan de weduwe van 
Kerstgen de Voorspraker ƒ5 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden; dd 
28-01.  

   
 bijzonderheden 

1
) de Voorspraker 

   

 

 

1962 RAK  80 - ll FOLIO:       423 DATUM:        30-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maelers, Anna Schuldenares  
  Veen, Jacop vd Schuldeiser  
  Straetgen, Andries Schuldenaar  
  Jans, Haeze Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jacop vd Veen ƒ5 ph.g. en 5 stuivers 

Brabants. 
-Andries Straetgen is schuldig aan Haeze Jans 1 Joachimsdaalder en 9 
claeskens; dd 04-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1963 RAK  80 - ll FOLIO:        423v DATUM:        06-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laurens, Alijt Schuldenares  
  Nuys, Peter van Schuldeiser  
  Ditmers, Alijt Schuldenares  
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  Reyner, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Peter van Nuys 6 daalders en 3½ stuivers 

Brabants. 
-Alijt Ditmers is schuldig aan Jonge Reyner ƒ3 koopmansgulden; dd 06-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1964 RAK  80 - ll FOLIO:       423v DATUM:        06-02-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henrijxsz, Alijt Comparante  
  Brouwer, Steven Momber Broer 
  Veene, Tyman van der Schuldenaar Echtgenote 
     
 samenvatting Comparante verklaart van Tyman van der Veene een bedrag van ƒ23 rijder 

ontvangen te hebben, dat zijn vrouw haar schuldig was voor twee koeien 
met gereedschap die hij van haar gekocht had.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1965 RAK  80 - ll FOLIO:       423v DATUM:        20-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brinckmans, Anna Schuldenares  
  Schoemacker, Goert Schuldeiser  
  Keysers, Alijt Schuldenares  
  Meyster, Geesken de Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Goert Schoemacker 35 gosselers. 

-Alijt Keysers is schuldig aan Geesken de Meyster 33 claeskens; dd 23-02. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1966 RAK  80 - ll FOLIO:       423v DATUM:        03-03-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Anna Comparante Echtg. Bocke Vriesen 
  Wolffsz, Herman Tussenpersoon  Priester 
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  Wernersz, Peter Tussenpersoon   
     
 samenvatting Comparante verklaart van Herman Wolffsz en Peter Wernersz ontvangen te 

hebben een bedrag van ƒ10 ph.g. dat wijlen Goert van Lanckvelt hen had 
gegeven ten behoeve van Mette zijn natuurlijke dochter. De 
tussenpersonen beloven een genoegzame bewijs van pastoor Nenne te 
geven zodat Mette, de vrouw van Lucas Martensz, dit geld bij zich houdt en 
als zij dat bewijs niet krijgt, zal zij het geld weer aan de tussenpersoon 
geven. Dit is mede geaccepteerd door Griete, weduwe van Goert, haar 
dochters Heyle, Griete en Janne. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1967 RAK  80 - ll FOLIO:       424 DATUM:        04-03-1545 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grelle, Arent Schuldenaar  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant stelt aan Jacob van Graes als onderpand voor de ƒ13 g.g. en 13 

stuivers Brabants die hij schuldig is dd 17-10-1544, zijn aambeeld en zijn 
beste tabbert. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1968 RAK  80 - ll FOLIO:       424 DATUM:        04-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Arent Schuldenaar Koster 
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
  Èngbertsz, Alijt Schuldenares  
  Goer, Griete van Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Dubbeltsz ƒ8 van 1 rijder 

met een stuiver daarop. 
-Alijt Engbertsz is schuldig aan Griete van Goer ƒ4 koopmansgulden; dd 
04-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1969 RAK  80 - ll FOLIO:       424 DATUM:        16-03-1545 
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 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Alijt Comparante Wed. mr Johan Glasemaker 
  Meeusz, Cornelis Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar zoon Herman schuldig is aan Engbert 

Backer 9 Joachimsdaalder die betaald moeten zijn met Pasen 1546, 
waarvoor zij aan Engbert als onderpand heeft gesteld een tresor met twee 
schotels, twee kannen en een taecke kan, een bureau, een zitmeubel en 
een bedstee met bed en een bekken, alles staande in haar huis waar ook 
haar zoon woont. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1970 RAK  80 - ll FOLIO:       424v DATUM:        14-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Alijt Schuldenares Kleindochter van 

1
) 

  Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
  Grelle, Arent Schuldenaar  
  Petersz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Griete Robrechtsz 14 Joachimsdaalder en 3 

stuivers Brabants, te betalen met Pinksteren. 
-Arent Grelle is schuldig aan Willem Petersz 73 gosselers; folio 425, dd 20-
04. 

   
 bijzonderheden 

1
) Geert in de Raem 

   

 

 

1971 RAK  80 - ll FOLIO:       424v DATUM:        14-04-1545 

 onderwerp Niet uitbetaald legaat 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeghte Comparante Wed. Anthonis vd Grave 
  Hodde, Henrick Momber  
  Evertsz, Geert Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat aan haar dochter Bathe van de Grave 

testamentair is toegekend door Jutte, haar overleden zuster in leven 
echtgenote van Geert Borchertsz, een legaat van ƒ200 g.g. dat uitgekeerd 
zou worden bij haar huwelijk, dat de andere kinderen hun legaat reeds 
hebben ontvangen en dat Bathe daar ook recht op heeft; eventueel zal zij 
het bedrag uit haar eigen middelen aan haar dochter betalen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1972 RAK  80 - ll FOLIO:       425 DATUM:        20-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met ververij 
   
 comparanten Lubbertsz, Arent - jr Schuldenaar  
  Baack, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Baack 136 Joachimsdaalder 

afkomstig van de aankoop van een huis, te betalen binnen drie jaar, met St. 
Jan, iedere keer het derde deel, m.i.v. 1545, waarvoor hij als onderpand 
stelt het huis met ververij en al zijn overige goederen. 
Dit is mede ondertekend door Henrijckien Arentsz, de echtgenote van 
schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1973 RAK  80 - ll FOLIO:       425 DATUM:        27-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alijt Schuldenares Echtg. Evert Backers 
  Driell, Johan van Schuldeiser  
  Jansz, Arent Schuldenaar Koster 
  Droes, Johan Schuldeiser  
  Alijt Schuldenares Echtg. Cornelis Claesz 
  Geertsz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting -De vrouw van Evert Backer is schuldig aan Johan van Driell 3 mud weit 

van 45 stuiver Brabants de mud, 1 mud rogge van 30 stuivers en een ½ 
mud weitmeel voor 23 stuiver. 
-Arent Jansz is schuldig aan Johan Droes ƒ6 van 25 claeskens en nog 1 
claeske; dd 15-05. 
-De vrouw van Cornelis Claesz is schuldig aan Johan Geertsz ƒ4½ rijder; 
dd 13-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1974 RAK  80 - ll FOLIO:       425 DATUM:        17-04-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met ververij en huis op de Warmoesmarkt 
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  Kampen 
   
 comparanten Lubbertsz, Arent - jr Schuldenaar  
  Reynersz, Arent Schuldeiser  
  Gevertsz, Balthasar Volmachtgever Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gevolmachtigde van Balthasar 

Gevertsz een bedrag van ƒ174 c.g. en zoveel stuivers afkomstig van goede 
rekenschap en koopmanschap, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis 
en overige goederen en zijn aandeel in een huis op de Warmoesmarkt 
naast het Vleeshuis, bewoond door Peter Claesz; zijn vrouw stemt hiermee 
in. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1975 RAK  80 - ll FOLIO:       425v DATUM:        19-06-1545 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Anna Comparante Echtg. Berent van Meppen 

1
) 

  Hermansz, Gheert Momber  
  Evertsz, Peter Momber  
  Weteringe, Jacob vd Schuldeiser van Flensburg 
     
 samenvatting Comparante, in afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart dat Jacob van 

de Weteringe haar echtgenoot bij de Raad aanspreekt voor een bedrag van 
300 Joachimsdaalder volgens handschrift, waarvan 200 daalders al zijn 
betaald aan de gevolmachtigde van schuldeiser, Arent ten Holte; van het 
restant worden nu 24 daalders betaald. Comparante belooft de rest in vier 
termijnen te betalen op Michaeli, steeds met 20 daalders, waarvoor zij hem 
als onderpand stelt haar mans goederen; als zij in gebreke blijven, mag er 
beslag worden gelegd. 
NB. in de kantlijn: op 08-08-1549 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) alias Gaetsitten 

   

 

 

1976 RAK  80 - ll FOLIO:       425v DATUM:        22-06-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeveneter, Anna Schuldenares  
  Cremer, Henrijck Schuldeiser  
  Willemsz, Arent Schuldenaar  
  Veen, Tymen van der Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrrijck Cremer 3 rijder min 1 oord. 

-Arent Willemsz is schuldig aan Tymen van der Veen 5 h.p. en 2 stuivers 
Brabants te betalen op Michael a.s.; verder nog 5 h.p. en 2 stuivers op 
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Michael 1546 te betalen vanwege waterpacht; dd 26-06-1545. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1977 RAK  80 - ll FOLIO:       426 DATUM:        20-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Zwaenken, Tyman Willemsz Schuldenaar  
  Witte, Griete Schuldeiseres Wed. Jacob vd Elborch 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Griete Witte een bedrag van ƒ70 

ph.g. afkomstig van een potschip dat hij van haar gekocht heeft; hij belooft 
dit te betalen in twee termijnen, n.l. de helft met Kerstmis en de andere 
helft een jaar later, waarbij hij een ƒ½ ph.g. mag korten voor de wijnkoop; 
als onderpand stelt hij het potschip met toebehoren en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: in 1537 is de helft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1978 RAK  80 - ll FOLIO:       426 DATUM:        16-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raem, Thys Schuldenaar  
  Appele, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob van Appele ƒ8 ph.g. en 2 stuivers 

Brabants te betalen met Pasen, waarvoor Henrick Tymensz borg staat. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1979 RAK  80 - ll FOLIO:       426v DATUM:        18-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Thijs Schuldenaar  
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Jacob van Graes een bedrag van ƒ22 ph.g. 

afkomstig van drie koeien die hij van hem gekocht heeft; hij zal de helft 
betalen met St. Jacob  en de andere helft met St. Maarten, waarvoor hij als 
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onderpand stelt de drie koeien, waar ook zijn vrouw Hille mee akkoord 
gaat. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

1980 RAK  80 - ll FOLIO:       426v DATUM:        12-05-1536 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Leghe, Thomas de Volmachtgever  
  Leghe, Gijsbert de Gevolmachtigde Oom 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom Gijsbert de Leghe om zijn 

zaken waar te nemen en zijn goederen te beheren, renten en pachten te 
ontvangen en indien nodig te procederen; kortom alles te doen wat nodig 
is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1981 RAK  80 - ll FOLIO:       426v DATUM:        13-07-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Claesz, Thys Schuldenaar  
  Cleve, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Cleve een bedrag van 

ƒ100 koopmansgulden afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat 
schuldeiser eerst van Roloff Smyt gekocht had en doorverkocht heeft aan 
Thys Claesz. Comparant belooft te betalen met Pinksteren ƒ25 
koopmansgulden, die schuldeiser aan Roloff zal betalen en de rest zal 
betaald worden met St. Jan, waarvoor comparant als onderpand stelt het 
koggeschip met toebehoren en al zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1982 RAK  80 - ll FOLIO:       427 DATUM:        01-08-1536 

 onderwerp Klacht 
   
 onroerend goed Muur 
   
 comparanten Vene, Tymen van der  Comparant  
  Glauwe, Johan Comparant  
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  Dulman, Johan van  Bewoner  
  Oldenzeel, Johan van Bewoner  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de buren van de Krueserssteeg, Bovenpoorte, 

klagen dat Johan van Dulman en Johan van Oldenzeell in de steeg een 
afscheidingsmuur willen zetten zoals zij gerechtelijk beloofd hebben; als 
de buren daardoor schade hebben, moet die weer verwijderd worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1983 RAK  80 - ll FOLIO:       427 DATUM:        25-02-1537 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tymen van der Comparant  
  Lambertsz, Jan Tussenpersoon  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Jan Lambertsz 3 h.p. 

afkomstig van Armgart op Coelvoet. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1984 RAK  80 - ll FOLIO:       427 DATUM:        05-03-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Anckeren, Truyde van Comparante  
  Hugo, Jan Momber  
  Simonsz, Gheert Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het 

testament van Wolter Verwaer en diens vrouw Maryke, de goederen die zij 
hen geleend had, afkomstig van haar vader Huygo van Anckeren, waarvoor 
zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

1985 RAK  80 - ll FOLIO:       427 DATUM:        17-03-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Vene, Tymen van der Intermediair  
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  Kuynreturff, Henrick Intermediair  
  Kistemacker, Herman Comparant e. zijde Voor Claes en Fye 

1
) 

  Ottensz, mr Berent Comparant e. zijde  
  Dotekum, Henrick van Comparant a. zijde Dronten - voor 

2
) 

  Hermen, Johan Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten interveniëren in het geschil tussen beide partijen: Jacob 

Roeloffs spreekt Fye aan voor ƒ3½ ph.g., een hemd en een broek en nog 
ƒ7½ ph.g. van de koop van een paard en 34 stuivers Brabants voor turf; 
zijn schoonvader Henrick Martensz had zijn dochter Anne ƒ20 g.g. beloofd 
te ontvangen van Fye, waarvan zij slechts ƒ11 g.g. ontvangen heeft. Er 
wordt afgesproken dat Claes en Fye van Grymsbargen binnen drie weken 
na Pasen ƒ3 ph.g. zullen betalen, met St. Michael ƒ2 ph.g. en met Kerstmis 
ƒ2 ph.g. waarmee alle aanspraken vervallen. 

   
 bijzonderheden 

1
) Grymsbargen 

  
2
) Jacob Roeloffs en echtgenote Anne 

 

 

1986 RAK  80 - ll FOLIO:       427v DATUM:        16-06-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tymen van der Intermediair  
  Reynersz, Arent Intermediair  
  Maessen, Dirick Comparant e. zijde En echtg. Catrijne 
  Wolffs, Johan Comparant a. zijde De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten interveniëren in het geschil tussen Dirick Maessen en de 

weduwe van Johan Wolffs inzake geld van dijken en dammen dat wijlen 
Johan of diens vader de anderen schuldig zou zijn; er wordt besloten dat 
beide partijen op moeten houden elkaar te manen, ook niet over dijken, 
dammen en koopmanschappen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1987 RAK  80 - ll FOLIO:       427v DATUM:        05-07-1537 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Geritsz, Tymen Volmachtgever Gouda 
  Meriken Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote Meriken om alle 

rechtsvorderingen voort te zetten die er lopen vanwege de echtgenote van 
Jacob Symensz, wijlen Hadewijch en haar dochter Kathrijnen, de roerende 
en onroerende goederen te ontvangen en te verkopen en verder al het 
noodzakelijke te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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1988 RAK  80 - ll FOLIO:       428 DATUM:        30-07-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Thijs Schuldenaar  
  Graes, mr Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob van Graes een bedrag van 

ƒ150 g.g. van 28 stuivers Hollands, waarvan hij elk jaar met St. Maarten ƒ15 
ph.g. moet betalen m.i.v. 1538; hij stelt daarvoor als onderpand al zijn 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1989 RAK  80 - ll FOLIO:       428 DATUM:        28-09-1537 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thomas Comparant Zoon Peter o.d. Kiste 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn stiefvader alle goederen van Kunne, zijn 

overleden moeder, ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met 
belofte van vrijwaring, m.u.v. zijn aandeel in een rentebrief gevestigd op de 
stad Harderwijk.  

   
 bijzonderheden 

1
) overleden 

   

 

 

1990 RAK  80 - ll FOLIO:       428 DATUM:        22-11-1537 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Tymen van der  Intermediair  
  Wilssem, Luytge van  Intermediair  
  Geylvoet, Aelken Comparante e. zijde  
  Slotemaker, Johan Brandehorst Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben getuigd dat Aelken Geylvoet Johan Slotemaker 

terecht heeft aangesproken over de onkosten van de verzorging van haar 
zoon die ze bij hem gekregen heeft; er wordt afgesproken dat Jan 
Slotemaker haar terstond 1 h.p. geeft, met Vastenavond nog ƒ2 g.g. van 28 
claeskens, met St. Jan weer ƒ2 g.g. en dat  de vader dan verder voor het 
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kind moet zorgen zonder dat de moeder meebetaalt. 
NB. in de kantlijn: op 16-05-1539 meldt Aelken van Jan Brandehorst alles 
ontvangen te hebben en dat hij geen verplichtingen meer heeft voor het 
kind. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1991 RAK  80 - ll FOLIO:        428v DATUM:         17-05-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis (v) Schuldenares Echtg. Hermen Reyndersz 
  Jansz, Floris Schuldeiser De weduwe van … 
  Cupers, Trijne Schuldenares  
  Parijs, Claes van Schuldeiser  
  Claesz, Thijs Schuldenaar Alias Loywagen 
  Graes, Jacob van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan de weduwe van Floris Jansz ƒ3 ph.g. en 7 

claeskens. 
-Trijne Cupers is schuldig aan Claes van Parijs 12 stuivers van 
gerechtsgeld; dd 16-08. 
-Thijs Claesz is schuldig aan Jacob van Graes ƒ5 g.g. en 5½ stuiver 
Brabants, te betalen binnen een jaar op alle Hoogtijdagen het vierde deel; 
dd 20-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1992 RAK  80 - ll FOLIO:        428v DATUM:         11-12-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Kaarschip 
   
 comparanten Draeck, Thijs Schuldenaar  
  Bloem, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Bloem een bedrag van ƒ16 

ph.g. afkomstig van een kaarschip dat hij van hem gekocht heeft, te 
betalen op St. Jacob, waarvoor hij het schip als onderpand stelt en al zijn 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1993 RAK  80 - ll FOLIO:      428v DATUM:         16-12-1538 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis (v) Schuldenares Echtg. Hermen Reyndersz 
  Engbertsz, Heyman Schuldeiser  
  Trijne Schuldenares Docht. Henrick Blaeuwe 
  Robrechts, Griete   

1
) Schuldeiseres Echtg. Peter Vriese 

     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Heyman Engbertsz 20½ stuiver Brabants. 

-De dochter van Henrick Blaeuwe is schuldig aan de vrouw van Peter 
Vriese ƒ16 g.g. van 28 stuivers de gulden, te betalen met Pinksteren; dd 22-
01-1539. 
NB. in de kantlijn: op 01-12-1540 is er betaald ƒ13 g.g. 

   
 bijzonderheden 1) Naam, zowel Robberts als Robrechts. 
   

 

 

1994 RAK  80 - ll FOLIO:        428v DATUM:         13-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kupers, Trijne Schuldenares  
  Dubbeltsz, Henrick Schuldeiser  
  Johansz, Trijne Schuldenares  
  Corffemaicker, Robert Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ14 koopmansgulden en 2 

stuivers. 
-Idem een bedrag van ƒ15 koopmansgulden en 5 stuivers Brabants; dd 11-
08. 
-Trijne Johansz is schuldig aan Robert Corffemaicker ƒ1½ ph.g. van 25 
stuivers voor de gulden; dd 24-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1995 RAK  80 - ll FOLIO:       429 DATUM:        13-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Joest, Trude Schuldenares  
  Gerrijtsz, Jan Schuldeiser  
  Trijne Schuldenares Echtg. Meyne Cuper 
  Olde, Dirckgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan Gerrijtsz ƒ2 enkele ph.g. en 1 oord. 

-De vrouw van Meyne Cuper is schuldig aan Dirckgen Olde 27 schellingen 
en van 8 stuivers Brabants; dd 23-01-1540. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1996 RAK  80 - ll FOLIO:        429          DATUM:        29-01-1540  

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Convent Leiden en Amsterdam 
   
 comparanten Veen, Thymen van der Intermediair Raadslid 
  Thonisz, Johan Intermediair  
  Gerrijts, Zr Catharijne Comparante e. zijde Gevolmachtigde 
  Zuster Peter                Volmachtgeefster Dochter van  

1
) 

  Kreynck, Geert Comparant a. zijde Voor Griete Paels 
  Vene, Alfert vd Comparant a. zijde Id. 
  Glauwe, mr Jacob Comparant a. zijde Id. 
     
 samenvatting Comparanten treden op in het geschil tussen zuster Peter en Griete Paels 

inzake de erfenis van Claes Frans en Sophia Jansdr. Er is afgesproken dat 
Griete Paels het Agnietenklooster in Amsterdam met Pinksteren ƒ41 van 20 
stuivers Brabants betaalt, tevens in 1541 en 1542, waarvoor zij 
kwijtschelding moet ontvangen en waarna het convent in Leiden namens 
zuster Peter twee rentebrieven ontvangt, nu in handen van de 
weesmeesters van Leiden, Andries Gerrijtsz en Jacop Deyman, elk ad ƒ5 
g.g. per jaar, gevestigd op de stad Kampen, die zij van Griete als 
onderpand ontvangen hadden, tevens de Schepenbrief die zuster Peter 
geërfd heeft dd 01-06-1529; mocht zuster Peter overlijden voor haar 
professie, dan gaat alles over op haar erfgenamen m.u.v. de kosten die het 
klooster heeft gemaakt voor haar. 

   
 bijzonderheden 

1
) Claes Frans en Sophia Jansdr, in het convent der prediker orde, op het 

Rapenburg in Leiden 
   

 

 

1997 RAK  80 - ll FOLIO:       429v DATUM:        04-02-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Thonis Schuldenaar  
  Griete Schuldeiseres Echtg. Peter Cremer 
  Jans, Asselt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Peter Cremer 15 goede stuivers. 

-Tevens aan Asselt Jans ƒ1½ ph.g.; dd 04-02. 
   
 bijzonderheden Geen 
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1998 RAK  80 - ll FOLIO:       429v DATUM:        19-02-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gheeritsz, Tymen Comparant Schipper - Amsterdam 
  Henricksz, Jacob Erfgenaam Dronten 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij van Jacob Henricksz heeft ontvangen de 

nagelaten goederen en erfenis van diens broer Wycher Henricksz, oom van 
comparant; Jacob moet hem echter nog betalen 3/8

e
 delen boter en wel in 

mei, met St. Jacob en het laatste deel in mei 1541, waarvoor hij hem 
bedankt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

1999 RAK  80 - ll FOLIO:       430 DATUM:        10-03-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trijne Schuldenares Echtg. Jan Clotinck 
  Diricx, Zwaene Schuldeiseres  
  Thonis (v) Schuldenares Echtg. Herman Hagens 
  Soeteman, Claes  Schuldeiser  
  Dubbeltsz, Gheese Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Zwaene Diricx 36 claeskens. 

-De vrouw van Herman Hagens is schuldig aan Claes Soeteman ƒ3 ph.g.; 
dd 30-06. 
-Aan Gheese Dubbeltsz is zij schuldig ƒ2 ph.g. en 5 stuivers Brabants; dd 
21-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2000 RAK  80 - ll FOLIO:       430 DATUM:        21-06-1540 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Tyman vd Intermediair  
  Glauwe, Johan Intermediair  
  Maeler, Ernst Comparant e. zijde En echtg. Anna Blauwe 
  Blauwe, Johan Comparant a. zijde Zoon Anna 
     
 samenvatting Comparanten maken een schikking in het conflict tussen Anna Blauwe en 

haar zoon Johan. Er is besloten dat Johan terstond ƒ7 g.g. betaalt aan 
Anna en haar echtgenoot van het hem eerder toegekende bedrag van ƒ10 
g.g.; verder is Johan nog schuldig wegens de aankoop van een huis ƒ16 
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g.g. en nog ƒ13 g.g. en 1 oord wegens een lening, waarvoor de 
intermediairs hebben voorgesteld dat de zoon zijn moeder betaalt ƒ9 g.g.  
in drie termijnen: op Kerstmis van dit jaar en in 1541 en ’42. Hiermee moet 
alles opgelost zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2001 RAK  80 - ll FOLIO:       430 DATUM:        28-07-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thele Schuldenares Echtg. Lubbert v.Genemuiden 
  Berentsz, Jan Schuldeiser  
  Claesz, Thijs Schuldenaar  
  Claesz, Hessell Schuldeiser  
  Trude Schuldeiseres Echtg. Bernt Touwslaeger 
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
  Trude Schuldenares Dochter Lub. v. Genemuiden 
  Wouw, Jasper van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan Berentsz ƒ21½ g.g. 

-Haar dochter aan Jasper van Wouw ƒ5 koopmansgulden en 16 stuivers 
Brabants min 1 oord; folio 431, dd 16-02-1541. 
-Thijs Claesz is schuldig aan Hessell Claesz 19 stuivers min 2 plakken; dd 
20-09. 
-De vrouw van Bernt Touwslaeger is schuldig aan Brant Droochscheerder 
24 claeskens; folio 430v, dd 29-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2002 RAK  80 - ll FOLIO:       430v DATUM:        02-09-1540 

 onderwerp Testamentaire bepaling 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Goijer, Thonis de Comparant Wdn. van Jacop 
  Tymmerman, Ghoesen Schoonzoon Echtg. Hille 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn overleden vrouw Jacop hun dochter Hille 

testamentair heeft gegeven 1½ h.p. per jaar en Ghoesen Tymmerman ook 
1½ h.p. per jaar, te betalen met Pasen en gevestigd op de behuizing van 
Ghoesen, dat na zijn dood zijn dochter haar rente behoudt en Goesen niet 
omdat hij de rente verkocht heeft; dat comparant nog twee andere 
dochters heeft, Bartel en Griete, die uit de stad vertrokken zijn; als deze in 
Kampen terugkomen en van hem willen erven, dan zal hij dat doen zoals 
het hoort. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2003 RAK  80 - ll FOLIO:       430v DATUM:        16-02-1541 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Veene, Tyman vd Intermediair  
  Wouw, Jasper van Intermediair  
  Brigitte Erfgename Dochter Jan v. Antwerpen 
  Egbert  (v) Erfgename Wed. Jan v. Antwerpen 
     
 samenvatting Comparanten treden op als tussenpersoon in een conflict tussen Brigitte 

en Egbert, dochter en weduwe van Jan van Antwerpen, over het testament 
waarvan Brigitte vindt dat zij tekort gedaan wordt met de erfenis van haar 
ouders. Er wordt besloten dat het testament van waarde blijft en dat de 
weduwe de roerende en onroerende goederen mag behouden, maar zij zal 
Brigitte voor haar ouders goederen betalen een bedrag van ƒ115 
koopmansgulden van 20 stuivers Brabants de gulden, 14 plakken de 
stuiver, te betalen in drie termijnen: met Pasen, met Mariahemelvaart en 
met  Martini; hiermede moet het conflict beëindigd zijn. 
NB. in de kantlijn: op 09-03-1545 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2004 RAK  80 - ll FOLIO:       431 DATUM:        02-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Draeck, Thonijs Schuldenaar  
  Willemsz, Symon Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Symon Willemsz een bedrag van 

ƒ26 ph.g. van 25 stuivers en 14 plakken, afkomstig van een potschip met 
toebehoren dat hij gekocht heeft en belooft te betalen met St. Jacob ƒ17 
ph.g. en een jaar later ƒ9 ph.g.; hij stelt als onderpand het schip met 
toebehoren en zijn overige goederen.   
NB. in de kantlijn: op 09-07-1541 en op 04-08-1542 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2005 RAK  80 - ll FOLIO:       431v DATUM:        04-03-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jans, Thonis Wdn. van Lubbe Vader 
  Oije, Henrijck van Voogd  
  Goykens, Henrijck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Jan, Griete en Geertruijt als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 g.g. elk en belooft hen te 
verzorgen tot hun mondige jaren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 04-01-1548 is alles voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2006 RAK  80 - ll FOLIO:       431v DATUM:        09-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Tijman Schuldenaar  
  Lubbe Schuldeiseres Echtg. Corn. i.d. Moriaen 
  Trijne Schuldenares Echtg. Jan Clotinx 
  Goijer, Willem Schuldenaar  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Cornelis in de Moriaen ƒ7 ph.g. 

van 14 plakken de stuiver. 
-De vrouw van Jan Clotinx is schuldig aan Willem Goijer 16 stuivers 
Brabants van 14 plakken; dd 06-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2007 RAK  80 - ll FOLIO:       431v DATUM:        30-03-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berntsz, Tyman Comparant Echtg. Engele 

1
) 

  Griete Weduwe Cele van Hardenberch 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van de weduwe van Cele van 

Hardenberch een bedrag van ƒ150 g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig 
van de erfenis die zijn vrouw ontvangen heeft; hij bedankt zijn 
schoonmoeder met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) dochter van overledene 

   

 

 

2008 RAK  80 - ll FOLIO:       432 DATUM:        10-06-1541 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jansz, Tyman Schuldenaar  
  Hoeck, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claesz Hoeck een bedrag van 

ƒ304 ph.g. en 1 koopmansgulden van 25 stuivers Hollands voor de ph.g., 
afko0mstig van een karveelschip dat hij van hem gekocht heeft; hij zal 
betalen in drie termijnen: met Pinksteren 1542, ƒ100 ph.g. en 2 
koopmansgulden en met Pinksteren 1543 en 1544, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 16-10-1546 is alles betaald aan Anna, echtgenote van 
schuldeiser.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2009 RAK  80 - ll FOLIO:       432 DATUM:        04-07-1541 

 onderwerp Huwelijksgeschenk 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Vene, Tymen van der Comparant  
  Busche, Engbert ten Comparant  
  tBoecop, Arent Gever  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Arent tBoecop deze morgen zijn huis aan zijn 

echtgenote als morgengave heeft geschonken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2010 RAK  80 - ll FOLIO:       432 DATUM:        16-09-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tele Schuldenares Echtg. Lubb. v. Genemuiden 
  Robrechts, Griete Schuldeiseres  
  Claes, Trijne Schuldenares  
  Vriese, Peter Schuldeiser Schipper 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Griete Robrechts 20 stuivers Brabants 15 

plakken voor de stuiver. 
-Trijne Claes is schuldig aan Peter Vriese ƒ25 g.g.en 1 oord; folio 433, dd 
03-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2011 RAK  80 - ll FOLIO:       432v DATUM:        13-08-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Lubbertsz, Thonis Schuldenaar  
  Bysselen, Peter van Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Bysselen een bedrag 

van ƒ150 ph.g. van 25 stuivers afkomstig van een potschip met toebehoren 
dat hij van hem gekocht heeft, waarvan hij de helft moet betalen met St. 
Maarten 1542 en de andere helft een jaar later; comparant stelt daarvoor 
als onderpand al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2012 RAK  80 - ll FOLIO:       432v DATUM:     Michaeli     29-09-1541 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jellisz, Symen Borg  
  Claesz, Peter Borg  
  Wynersz, Jacob Schuldeiser  
  Claesz, Cornelis Schuldenaar En echtg. Nelle 
     
 samenvatting Comparante hebben beloofd te betalen voor Cornelis Claesz en echtgenote 

aan Jacob Wynersz een bedrag van ƒ144 koopmansgulden, afkomstig van 
een karveelschip, te betalen in zes jaar m.i.v. Jacobi 1541; comparanten 
stellen als onderpand al hun goederen. 
NB. in de kantlijn: betaaldata. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2013 RAK  80 - ll FOLIO:       433 DATUM:        21-11-1541 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Twee huizen, erven en hof 
   
 comparanten Vene, Tymen van der Intermediair  
  Bossche, Egbert ten Intermediair  
  Claes, Stijne Comparante e. zijde  
  Alijt Comparante a. zijde  Arent Cremers dochter 
     
 samenvatting Comparanten treden op tussen Stijne Claes en Alijt, dochter van wijlen 

Arent Cremers inzake twee huizen e.d. waarvan het eigendomsrecht 
betwist wordt. Er wordt besloten dat Stijne zal behouden de hof en het 
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huisje waarin zij woont en de andere helft van de hof, achter Reiner 
Tappers hof en naast Jacob van Graes gelegen, met het huis zal Alijt 
houden, waarmee beide partijen tevreden moeten zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2014 RAK  80 - ll FOLIO:       433v DATUM:        18-01-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coesvelt, Tymen van  Comparant En echtg. Rijcklant 

1
) 

  Wijnolt, Zwarte  (Schoon)vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonvader ontvangen te hebben de 

goederen en erfenis van zijn schoonmoeder Lumme, waarvoor hij hem 
bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden 

1
) dochter van Zwarte Wijnolt 

   

 

 

2015 RAK  80 - ll FOLIO:       433v DATUM:        13-03-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Knoppert, Thomas Comparant  
  Hansz, Georgen Idem  
  Thonisz, Johan Idem  
  Hodde, Henrijck Idem  
  Grave, Evert van der Idem Voor Henrick Velthuys 
  Jansz, Peter Idem Priester 
  Reynckes, Claes Idem  
  Petersz, Jan Idem  
  Femmes, Peter Idem Voor Will. Vaeltgen en broer 
     
  samenvatting Comparanten verklaren, mede namens al hun bloedverwanten, naar 

aanleiding van het ongeluk en doodslag tussen Henrijck Velthuys en Geert 
Vaelgen, dat het volgende is besloten.  
Henrijck Velthuys zal betalen aan Willem, de vader van Geert Vaelgen, voor 
de kosten van de begrafenis e.d. een bedrag van ƒ100 g.g. van 28 stuivers 
Brabants. Hiermede heeft Henrijck het ongeluk “gerepareerd” en de familie 
van het slachtoffer belooft de familie van de dader niet meer aan te 
spreken. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2016 RAK  80 - ll FOLIO:       434v DATUM:        28-04-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Tremekerschip 

1
) 

   
 comparanten Jansz, Tyman Schuldenaar  
  Hermensz, Dirck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Hermensz een bedrag van 

ƒ10 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden afkomstig van een deel van 
een tremekerschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in mei 1543, 
waarvoor comparant als onderpand stelt zijn aandeel in het schip.  

   
 bijzonderheden 1) soort roeisloep 
   

 

 

2017 RAK  80 - ll FOLIO:       434v DATUM:        16-06-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Trijne Schuldenares  
  Geertken Schuldeiseres Dochter 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar dochter Geertken een 

bedrag van ƒ5 g.g. van een lening en verder nog een bedstede, een kastje 
en een kist, een tinnen kan, drie tinnen schotels en een koperen pot die 
comparante nu in huis heeft staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2018 RAK  80 - ll FOLIO:       434v DATUM:        27-06-1542 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacops, Stijne Comparante Groningen 
  Hermansz, mr Gheert Momber  
  Pavenvelt, Frans van Executeur  
  Hugincxs, jfr Alijt Executrice  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de executeurs van het testament van haar 

grootmoeder Anne in de Voss, ontvangen te hebben het legaat dat haar 
grootmoeder haar had toegekend, n.l. ƒ25 g.g., een gouden ring van 7 
engels, een zilveren lepel, een bureau, een kist en haar aandeel van het 
linnengoed, waarvoor zij de executeurs bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2019 RAK  80 - ll FOLIO:       435 DATUM:        12-07-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Arentsz, Thomas Comparant Mede voor broer Victor 
  Hoelboem, Thijs Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broer Victor, dat hij met Thijs 

Hoelboem een schikking heeft getroffen in verband met de aanspraken die 
zij hebben op Thijs over de nalatenschap van hun grootmoeder Eefse ten 
Hove; hij bedankt Thijs voor de betaling met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2020 RAK  80 - ll FOLIO:       435 DATUM:        29-07-1542 

 onderwerp Ratificatie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trijne Comparante Echtg. Frans Droochscherer 
  Ottynk, Berent Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij het handschrift bekrachtigd heeft dat haar 

man gegeven heeft aan Berend Ottynk groot ƒ124 c.g. dd OLV ontvangenis  
1541 en dat de betaling voor een deel gebeurd is en er nu een bedrag van 
ƒ60 à ƒ70 blijft staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2021 RAK  80 - ll FOLIO:       435 DATUM:        04-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubbertsz, Tele Schuldenares  
  Jansz, Arent Schuldeiser  
  Hardenbarch, Tymen v. Schuldenaar  
  Borchertsz, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Arent Jansz ƒ21½ ph.g. Hollands. 

-Tymen van Hardenbarch is schuldig aan Geert Borchertsz ƒ43 g.g. 
waarvan reeds betaald ƒ16 g.g.; dd 20-10. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2022 RAK  80 - ll FOLIO:       435v DATUM:        20-10-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Tymen v. Schuldenaar  
  Ottinck, Bernt Schuldeiser  
  Coesvelt, Tyman van Schuldenaar  
  Jan Schuldeiser Henrijck v. Erps dienaar 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Bernt Ottinck ƒ17 g.g. min 3½ stuiver 

Brabants. 
-Tyman van Coesvelt is schuldig aan de dienaar van Henrijck van Erp ƒ1 
Hoorngulden; dd 20-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2023 RAK  80 - ll FOLIO:       435v DATUM:        26-11-1542 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tyman vd Intermediair  
  Glauwe, mr Gheert Intermediair  
  Potgieter, Henrick Comparant e. zijde En echtg. Janne 
  Sanckmeyster, mr Jan Comparant e. zijde Vader van Janne 
  Reynersz, Arent Gevolmachtigde Namens Alijt Berntsz 

1
) 

  Potgieter, mr Jan Comparant a. zijde En echtg. Geese 
     
 samenvatting Comparanten treden op, op verzoek van de Raad, in het geschil tussen 

Henrick Potgieter en mr Jan Potgieter inzake huwelijkse voorwaarden, 
arbeidsloon en geleend geld en goederen. Er wordt besloten dat mr Jan 
Potgieter zijn zoon Henrick en schoondochter Janne direct betaald 8 rijder  
en dat daarmee een eind is gekomen aan alle problemen en aanspraken. Mr 
Jan Sanckmeyster zal toezien op de naleving hiervan. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Wijhe, grootmoeder van Henrick Potgieter 

   

 

 

2024 RAK  80 - ll FOLIO:        436 DATUM:         24-01-1543 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tyman van der Intermediair  
  Bossche, Egbert ten Intermediair  
  Baers, Evert Comparant e. zijde  
  Jellisz, Symon Comparant e. zijde  
  Jellisz, Alijt Comparante a. zijde  
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 samenvatting Comparanten verklaren een schikking te hebben getroffen tussen Evert 
Baers en Symon Jellisz en Alijt Jellisz inzake de erfenis van Tomas Jellisz 
en over de kosten van zes jaar verzorging; Alijt zal betalen met Pasen a.s. 
aan Evert en Symon elk 4 Gelderse rijder en hiermee moet de kwestie 
opgelost zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2025 RAK  80 - ll FOLIO:        436 DATUM:         26-02-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Tyman v . Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Leye, Thijs op de Schuldenaar Bakker 
  Wyringen, Peter van Schuldeiser  
  Baers, Theeus Schuldenaar  
  Smijt, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ6 ph.g. en 7½ stuiver 

Brabants voor een os. 
-Thijs op de Leye is schuldig aan Peter van Wyringen ƒ45 g.g. van 28 
stuivers en 14 plakken, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen; 
folio 436v, dd 06-04. 
-Theeus Baers is schuldig aan Han Smijt ƒ14 ph.g. van 1 rijder met 1 
stuiver voor de gulden; folio 436v, dd 09-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2026 RAK  80 - ll FOLIO:      436 DATUM:         02-04-1543 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tyman vd Intermediair Provisor vd huisarmen 
  Glauwe, mr Gheert Intermediair Idem 
  Kreynck, Gheert Comparant e. zijde Procurator vd huisarmen 
  Ottinck, Bernt Comparant e.zijde Idem 
  Cluppel, Geert Comparant e. zijde Idem 
  Rijckmans, Lutgen Comparant a. zijde van Steenwijk 
  Kasse, Johan Borg  
     
 samenvatting Comparanten interveniëren tussen de procuratoren van de Huisarmen in 

Kampen en Lutgen Rijckmans van Steenwijk over zekere brieven die de 
procuratoren als onderpand hadden ontvangen van Jacop Hoemacker van 
Steenwijk en Vrerick Rijckmans, als waarborg voor een half vat boter per 
jaar; deze brieven worden terstond overhandigd aan Lutgen Rijckman, die 
op zijn beurt belooft de procuratoren te betalen ƒ20 enkele ph.g., n.l. ƒ10 
met St. Jan en ƒ10 op Martini, altijd met een speling van 14 dagen, 
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waarvoor Johan Kasse borg staat en zo nodig door Lutgen Rijckmans 
schadeloos zal worden gesteld. En hiermee moet de kwestie van het halve 
vat boter per jaar afgelopen zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2027 RAK  80 - ll FOLIO:        436v DATUM:        24-04-1543  

 onderwerp Huisvesting vondeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Tyman vd Comparant  
  Glauwe, mr Gheert Comparant  
  Claesz, Anna Opvangadres Echtg. Claes Claesz 
     
 samenvatting Comparanten, door de Raad verzocht, verklaren dat Willem Cluppell uit 

naastenliefde een tijd lang een vondeling heeft verzorgd en onderhouden, 
daar nu niet meer toe in staat is en hem in de St. Nicolaaskerk weer als 
vondeling heeft gepresenteerd; dat de Raad hem heeft bevolen het kind 
nog tot mei a.s. bij zich te houden. Er is nu met de procuratoren en de 
kerkmeesters in Kampen overlegd en er is een adres voor hem gevonden 
bij Anna, de vrouw van Claes Claesz die het kind vanaf mei een jaar lang 
zal verzorgen, betaald door de procuratoren en kerkmeesters, n.l. ƒ6 g.g., 
waarvan Geert Kreynck, als procurator van de huisarmen ƒ2 g.g. betaalt, 
Hans Schinckel, als procurator van de H. Kruis memorie ook ƒ2 g.g.,  
Jaspar van Wouw als kerkmeester van het H. Geest Gasthuis ƒ1 g.g., Claes 
Ygerman, kerkmeester van St. Geertruijt ƒ1 g.g. en Thonis Glauwe, 
kerkmeester van St. Catharijnen ook ƒ1 g.g. Dit is ƒ1 g.g. teveel; men 
besluit daarop dat Anna Claesz deze moet teruggeven als het kind maar 
één jaar blijft, anders mag zij het geld houden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2028 RAK  80 - ll FOLIO:       437 DATUM:        27-04-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trijne Schuldenares Echtg. Bernt Metselaers 
  Schoemaker, Jan Schuldeiser  
  Trijne Schuldenares Echtg. Jan Clotinck 
  Hebelsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan Schoemaker ƒ3 ph.g., 1 oord en 2 

stuivers Brabants van 14 plakken de stuiver. 
-De vrouw van Jan Clotincx in de Hagen is schuldig aan Jan Hebelsz ƒ3 
ph.g. min 2 stuivers Brabants; folio 437v, dd 15-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   



363 

 

2029 RAK  80 - ll FOLIO:         437 DATUM:         27-06-1543 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Thele Comparante Echtg. Lubb. v. Genemuyden 
  Reynersz, Arent Momber  
  Goosens, Lysbeth Dochter  Wijlen Goosen Blocx dr. 
  Wieringen, Peter van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar dochter Lysbeth als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd 3 h.p. per jaar op Grafhorst, waarvan Peter van 
Wieringen de schriftelijke bewijzen heeft. De dochter staat haar moeder toe 
de 3 h.p. per jaar levenslang te gebruiken, op deze voorwaarde dat als 
Lysbeth sterft zonder wettige erfgenamen na te laten, de jaarlijkse rente 
overgaat op het jongste kind van Thele.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2030 RAK  80 - ll FOLIO:       437v DATUM:        13-11-1543 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vene, Tyman vd Intermediair  
  Indyck, mr Godschalck t.  Intermediair  
  Smijt, Albert Comparant e. zijde  
  Stijne Comparante a. zijde Echtg. Jan Berntsz 
     
 samenvatting Op verzoek van de Raad, treden comparanten op als intermediair in het 

geschil tussen Albert Smijt en Stijne Berntsz van Oosterwolde, over een 
koe die Stijne aan Albert verkocht heeft en niet goed afgeleverd, want het 
vlees was niet te eten. Er wordt nu afgesproken dat Stijne hem terug zal 
geven met Kerstmis ƒ3½ ph.g. en met de vasten daarna ƒ4 ph.g. van 1 
rijder met 1 stuiver voor de gulden. Gheert Morre zal instaan voor zijn 
meierse. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2031 RAK  80 - ll FOLIO:       437v DATUM:        26-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Tyman v. Schuldenaar  
  Trumslager, Hansken Schuldeiser Hasselt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hansken Trumslager een bedrag 

van ƒ5 ph.g. van 1 rijder met 1 stuiver van 14 plakken, te betalen de helft 
met Pinksteren en de andere helft met Michaeli; dit heeft schuldenaar 
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beloofd met handtasting in het bijzijn van leden van de Raad. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2032 RAK  80 - ll FOLIO:       437v DATUM:        04-02-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Theeus Schuldenaar  
  Willemsz, Arent Schuldeiser  
  Backer, Thys Schuldenaar  
  Meber, Maurijs Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Arent Willemsz ƒ65½ rijder waarvan reeds 

betaald 10 kronen van 38 stuiver de kroon, nog te betalen ƒ5 rijder en ƒ18 
rijder. 
-Thys Backer is schuldig aan Maurijs Meber 3 mud weit, van 47 stuiver het 
mud, nog 2 mud weit en 1 schepel, van ƒ2 ph.g. Hollands het mud en nog 
1½ mud rogge van 41 stuiver Hollands het mud; folio 438; dd 05-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2033 RAK  80 - ll FOLIO:       438 DATUM:        12-02-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircxsz, Tyman Comparant Timmerman 
  Pot, Lubbe Echtgenote  
  Hodde, Henrick Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeur van het testament van Geert 

Santinck de goederen ontvangen te hebben uit het sterfhuis ten behoeve 
van Mette, dochter van overledene, waarvoor zij hem bedanken. Deze 
goederen hebben comparanten met recht verkregen voor de schout van 
Kampen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2034 RAK  80 - ll FOLIO:       438 DATUM:        28-04-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Trijne Schuldenares Echtg. Jan Corvemaker 
  Touwslager, Dirck Schuldeiser  
  Tele Schuldenares Echtg. Lub. v. Genemuiden 
  Evertsz, Gert Momber  
  Wyringen, Peter v. - sr Schuldeiser De echtgenote van … 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Dirck Touwslager 14 stuiver van 14 plakken. 

-De vrouw van Lubbert van Genemuyden stelt de vrouw van Peter van 
Wyringen de Oude als onderpand voor geleend geld en achterstallige 
pacht twee kastjes met tinwaar, het beste ledikant met bed, gordijnen, 
paeldek (?) en bijbehorend gereedschap en haar beste bekken, waar ook 
beslag op is gelegd door Gerrijt Harnasmaker, namens schuldeiser; dd 23-
05-1544. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2035 RAK  80 - ll FOLIO:       438 DATUM:        26-05-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Blox, Tele Schuldenares  
  Jellesz, Symon Schuldeiser De echtgenote van … 
  Trijne Schuldenares Echtg. Jan Clotinx 
  Hebels, Jan Schuldeiser  
  Baars, Theeus Schuldenaar  
  Looze, Mauritius Schuldeiser  
  Graes, Jacop van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is  schuldig aan de vrouw van Symon Jellesz ƒ9 ph.g. van 1 

rijder en 1 stuiver voor de gulden. 
-De vrouw van Jan Clotinx in de Hagen is schuldig aan Jan Hebels ƒ2 
ph.g.; folio 438v, dd 30-06. 
-Theeus Baars is schuldig aan Mauritius Looze, als kerkmeester van St. 
Katherine ƒ1 g.g.; folio 438v, dd 20-08. 
-Aan Jacop van Graes 5 daalder; 05-12. 
-Trijne echtgenote van Jan Clotynck is schuldig aan de vrouw van Symon 
Jelle, Dewe, 7 rijder min een halve stuiver vanwege een os; dd 29-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2036 RAK  80 - ll FOLIO:       438v DATUM:        20-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Trijne Schuldenares Wed. Johan Claesz 
  Heer, Herman Momber  
  Dubbeltsz, Henrijck Momber  
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  Ricoltsz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem Ricoltsz een bedrag van 

ƒ105 ph.g. van 25  stuivers Hollands en 15 plakken de stuiver, afkomstig 
van een dubbel potschip met toebehoren dat haar overleden echtgenoot 
van hem gekocht heeft, te betalen met St. Maarten a.s., waarvoor zij 
gerechtelijk als onderpand stelt het schip met toebehoren en al haar 
overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2037 RAK  80 - ll FOLIO:       438v DATUM:        03-12-1544 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thele Comparante Echtg. Lub. v. Genemuiden 
  Beerntsz, Tyman Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van Tyman Beerntsz 36 

Joachimsdaalder en 7 mud rogge die hij haar man schuldig was volgens 
een handschrift dat verloren is gegaan; zij bedankt Tyman voor de betaling 
en als het handschrift gevonden wordt is dat waardeloos geworden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2038 RAK  80 - ll FOLIO:       439 DATUM:        20-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Petersz, Wolter Schuldenaar  
  Willemsz, Tymen Schuldeiser  
  Coepsz, Henrick Borg Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tymen Willemsz een bedrag van 

ƒ69 ph.g. Hollands, afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van 
hem gekocht heeft, te betalen op twee achtereenvolgende Midwinters, 
waarvoor hij als onderpand stelt het schip in kwestie en al zijn goederen. 
Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren. Er is een borg 
aangesteld voor wie Peter Jan Claesz van Blokzijl instaat en hem 
schadeloos zal stellen. 
NB. in de kantlijn: op 24-12-1536 is er ƒ35 ph.g. betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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2039 RAK  80 - ll FOLIO:       439 DATUM:        29-01-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Zwaenke, Willem Willemsz Schuldenaar  
  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bernt Jansz een bedrag van ƒ120 

ph.g. Hollands afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft; hij belooft dit in drie termijnen te betalen m.i.v. mei a.s., 
verder met St. Maarten 1536 en 1537, waarvoor hij als onderpand stelt het 
potschip en al zijn overige goederen.   
NB. in de kantlijn: op 29-12-1537 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2040 RAK  80 - ll FOLIO:       439v DATUM:        09-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Webbe  Schuldenares Echtg. Thonys Leffersz 
  Wyringen, Peter van  Schuldeiser  
  Tripmackers, Anna Schuldeiseres  
  Backer, Marten Schuldeiser  
  Smit, Willem Schuldenaar  
  Tonijsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Peter van Wyringen ƒ7½ g.g. en 1½ stuiver 

Hollands. 
-Aan Anna Tripmackers is zij schuldig ƒ4 g.g. en 9 stuiver Brabants; folio 
440, dd 16-02. 
-Aan Marten Backer ƒ4 g.g. Hollands; folio 440, dd 21-02. 
-Willem Smit is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ9 g.g. met 1 stoter; folio 440, dd 
10-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2041 RAK  80 - ll FOLIO:       439v DATUM:        09-02-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Diricksz, Willem Schuldenaar  
  Jacobsz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Jacobsz een bedrag van 

ƒ48 ph.g. Hollands afkomstig van een everschip met toebehoren dat hij van 
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hem gekocht heeft en waarvan hij de helft moet betalen met Vastenavond 
1537 en de andere helft een jaar later; hij stelt daarvoor als onderpand het 
schip met toebehoren en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2042 RAK  80 - ll FOLIO:       440 DATUM:        13-03-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Webbe Schuldenares Echtg. Thonys Backer 
  Geye, Dirck Schuldeiser  
  Bierbisschop, Vrerick Schuldenaar  
  Kannegieter, Jan  Schuldeiser  
  Stoeldreyer, Vrerick Schuldenaar  
  Kuper, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Dirck Geye ƒ8 g.g. 

-Vrerick Bierbisschop is schuldig aan Jan Kannegieter ƒ25 g.g. en 3 stuiver 
Brabants; dd 05-03. 
-Vrerick Stoeldreyer is schuldig aan Henrick Kuper 35 stuivers Brabants; 
dd 16-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2043 RAK  80 - ll FOLIO:       440 DATUM:        24-06-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Vriese, Willem Schuldenaar Zwolle 
  Henricks, Dirick Schuldeiser  
  Cock, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirick Henricks en Johan Cock 

een bedrag van ƒ25 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren dat 
hij van hen gekocht heeft en waarvan hij een derde deel moet betalen met 
Midwinter, verder met St. Jan en tenslotte weer met Midwinter 1537; hij 
stelt als onderpand het potschip en zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn:  betaald ƒ17 ph.g.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2044 RAK  80 - ll FOLIO:       440 DATUM:        16-07-1536 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Willem Schuldenares De dochter van … 
  Berent, Zwarte Schuldeiser  
  Wendela Schuldenares Echtg. Lubbert Sticker 
  Trumpers, Geese Schuldeiser De testamenteurs … 
     
 samenvatting -De dochter van Willem Henricks is schuldig aan Zwarte Berent ƒ2 ph.g. en 

1 oord. 
-De vrouw van Lubbert Sticker is schuldig aan de testamenteurs van Geese 
Trumpers ƒ4 ph.g. en 20 stuivers Brabants en 1 oord; dd 02-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2045 RAK  80 - ll FOLIO:       440v DATUM:        26-06-1536 

 onderwerp Jaarlijkse rente 
   
 onroerend goed Erf onder de klok van Meppel 
   
 comparanten Urck, mr Volckert van Gevolmachtigde Voogd 
  Vilsteren, Reyner van Volmachtgever Kinderen v. wijlen … 
     
 samenvatting Comparant verklaart q.q. dat Gheert Santinck de kinderen van wijlen 

Reyner van Vilsteren jaarlijks een rente van acht mud rogge geeft, 
gevestigd op zijn erf gelegen onder de klok van Meppel volgens 
handschrift, te leveren op Petri ad Cathedram, aflosbaar met ƒ100 enkele 
Rijnlandse gulden, een half jaar van te voren aan te kondigen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2046 RAK  80 - ll FOLIO:       440v DATUM:        28-06-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Webbe Schuldenares Echtg. Thonys Lieffertsz 
  Petersdr, Geeske Schuldeiseres  
  Stoeldreyer, Vrerick Schuldenaar  
  Backer, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Geeske Petersdochter ƒ9 g.g.  

-Vrerick Stoeldreyer is schuldig aan Marten Backer ƒ1½ g.g.; dd 20-10. 
   
 bijzonderheden Geen 
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2047 RAK  80 - ll FOLIO:        440v DATUM:        28-06-1536 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Schere, Willem van der Schuldenaar En echtg. Anna 
  Luders, Fye Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fye Luders een bedrag van ƒ80 

g.g. afkomstig van een huis dat zij van Fye gekocht hebben; zij beloven te 
betalen binnen acht jaar, n.l. iedere Paastijd met ƒ10 g.g. totdat alles 
betaald is.  
NB. in de kantlijn: op 11-06-1537 is er ƒ10 betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2048 RAK  80 - ll FOLIO:       440v DATUM:        09-11-1536 

 onderwerp Belofte 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willem Comparant Zn Hermen Petersen 
  Petersz, Hans Oom  
  Rabe, Claes Grootvader  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hem en zijn broer / zuster, Frans en Stijne, jaarlijks 

een rente van 10 mud rogge zijn bewezen bij de boedelscheiding van hun 
ouders, gevestigd op onroerend goed in Dalfsen en dat hij beloofd heeft 
deze rente niet te verkopen, tenzij met goedkeuring van zijn oom en zijn 
grootvader.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2049 RAK  80 - ll FOLIO:       441 DATUM:        31-01-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Willem Erfgenaam En echtg. Agnete

 1
) 

  Rabe, Claes Executeur  
  Peters, Hans Idem  
  Hollander, Jan de Idem Glazenmaker 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de executeurs van het testament van Hermen 

Petersz, hun voogden, hen volledig hebben betaald en de goederen van 
hun vader en hun moeder Yde Helmers hebben overgedragen, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
)  zoon van Hermen Petersz 
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2050 RAK  80 - ll FOLIO:       441 DATUM:        06-02-1537 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed - Schip de Engel 
  - De Eenhoorn 
   
 comparanten Borchgreeff, Wolter Comparant Messenmaker - Deventer 
  Gheertsz, Jacob Koper En echtg. Brigitta  

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Gheertsz en diens 

vrouw 
1
/8 deel van een schip met toebehoren, waarvan Claes  van 

Driehusen de schipper is, waarvoor hij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring.  
NB. in de kantlijn:  Jacob en Brigitta melden dat de helft betaald is door 
Engbert Melisz en dat hij dus ook voor de helft eigenaar is van het achtste 
deel. 

   
 bijzonderheden 

1
) de waard en waardin van de Eenhoorn in Kampen 

   

 

 

2051 RAK  80 - ll FOLIO:       441 DATUM:        19-03-1537 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis  
  Kampen, Bovenpoorte, hoek Klokgieterssteeg 
   
 comparanten Tymensz, Willem Comparant En echtg. Geertken 
  Krueser, Claes Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Claers Krueser de ƒ20 g.g. 

die deze hem schuldig was voor het huis dat aan wijlen Evert van Wije had 
toebehoord, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2052 RAK  80 - ll FOLIO:       441v DATUM:        30-04-1537 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wybbe Comparante Bernt Priors dochter 
  Sanckmeester, mr Jacob Momber  
  Gerbrich Stiefmoeder Wed. Bernt Prior 
     
 samenvatting Comparante verklaart dat haar stiefmoeder haar alle goederen van haar 
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vader gegeven heeft, waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2053 RAK  80 - ll FOLIO:       441v DATUM:        03-06-1537 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouw, Willem van Borg Broers 
  Wouw, Jasper van   Borg  
  Cluppell, Gheert Begunstigde Zwager 
  Breda, Johan Comparant En Jutte  

1
) 

     
 samenvatting De gebroeders Wouw staan borg voor hun zwager Gheert Cluppell en 

beloven dat Johan Breda en diens echtgenote Jutte tevreden zullen zijn 
over de overdracht die hij gedaan heeft aan de weduwe van Gheert  Rueter; 
Jutte en Jan beloven hun broers te vrijwaren. 

   
 bijzonderheden 

1
) zuster van Gheert 

   

 

 

2054 RAK  80 - ll FOLIO:       441v DATUM:        07-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Luytgersz, Wolter Schuldenaar Schipper 
  Jacobbus, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Jacobbus een bedrag van 

ƒ247 koopmansgulden afkomstig van een nieuw karveelschip dat hij van 
hem gekocht heeft; hij belooft in drie jaar te betalen n.l. met Maria 
Magdalena in 1538, 1539 en 1540, waarvoor hij als onderpand stelt het 
karveelschip met toebehoren en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: in 1538 is betaald ƒ82. (waarschijnlijk in twee delen) 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2055 RAK  80 - ll FOLIO:       442 DATUM:        19-08-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bierbisschop, Vrerick Schuldenaar  
  Kerckhoff, Kunne Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Kunne Kerckhoff een bedrag van 

ƒ30 g.g. en 29 schellingen Vlaams, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn 
goederen en huisraad om zo nodig, de schade te verhalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2056 RAK  80 - ll FOLIO:       442 DATUM:        14-10-1537 

 onderwerp Aflossing jaarlijkse rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vorden, Warner van Comparant Procurator huisarmen 
  Kistemaicker, Hermen Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren q.q. dat de jaarlijkse rente van 7½ mud rogge op 

het kerspel van Giethoorn zijn afgelost; zij hebben deze gekregen van 
wijlen Griete Hans. Zij zullen er een aantekening van maken zodat er geen 
verdere aanspraken meer gedaan kunnen worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2057 RAK  80 - ll FOLIO:        442 DATUM:         17-12-1537 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Willem Schuldenaar  
  Reynertsz, Reyner  Schuldeiser Schipper 
  Webbe Schuldenares Echtg. Thonys Liefferts 
  Willemsz, Rotger Schuldeiser  
  Hermensz, Willem Schuldenaar  
  Tymensz, Willem Schuldeiser  
  Wouw, Willem van Schuldenaar  
  Brouwer, Zweer Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Reyner Reynertsz ƒ5 koopmansgulden 

Hollands. 
-De vrouw van Thonys Lieffertsz is schuldig aan Rotger Willemsz ƒ4 g.g. en 
2 stuivers Brabants van 28 stuivers de gulden; dd 04-02-1538. 
-Willem Hermensz is schuldig aan Willem Tymensz ƒ5 ph.g. en 19 stuivers 
Brabants; dd 04-02-1538. 
-Willem van Wouw is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ35 g.g. van 28 stuvers 
voor de gulden; dd 07-01-1538. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2058 RAK  80 - ll FOLIO:        442 DATUM:         07-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Rijnschip 
   
 comparanten Gheertsz, Willem Schuldenaar  
  Berntsz, Elsken Schuldeiseres Zalk 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elsken Berntsz een bedrag van 

ƒ132 ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een rijnschip dat hij 
van haar gekocht heeft en hij zal in twee termijnen betalen, n.l. op St. 
Agatha 1539 ƒ66 ph.g. en in 1540 de rest, maar als er oorlog uitbreekt, dan 
krijgt hij meer tijd om te betalen; hij stelt als onderpand het schip met 
toebehoren en al zijn goederen. Schuldenaar mag de wijnkoop korten op 
de laatste termijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2059 RAK  80 - ll FOLIO:      442v DATUM:         09-02-1538 

 onderwerp Betalingsregeling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolter (v) Schuldenares Echtg. Lamb. v. Harderwijk 
  Trier, mr Antonis van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart te betalen aan mr Antonis van Trier 7½ lichte 

ponden, waarvan zij het eerste deel zal betalen in de eerste week van de 
vasten, het tweede met Pinksteren en het laatste met St. Jan.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2060 RAK  80 - ll FOLIO:        442v  DATUM:        15-02-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Willem Hermen Schuldenaar  
  Graes, Jacob van  Schuldeiser  
  Berntsz, Wolter Schuldeiser Schoenmaker 
  Oldenzeell, Jan van Schuldeiser  
  Schoemaker, Jasper Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jacob van Graes ƒ4 g.g. 

-Wolter Berntsz is schuldig aan Jan van Oldenzeell en Jasper Schoemaker 
ƒ4 koopmansgulden Hollands; dd 18-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2061 RAK  80 - ll FOLIO:       442v DATUM:        23-02-1538 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Willemsz, Willem Schuldenaar Alias Kroese Willem  
  Ekelboem, Femme Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, schipper, verklaart schuldig te zijn aan Femme Ekelboem een 

bedrag van ƒ120 ph.g. van 25 stuivers de gulden, afkomstig van een 
koggeschip dat hij van haar gekocht heeft; hij belooft te betalen in twee 
termijnen: de helft in mei a.s. en de andere helft een jaar later, waarvoor hij 
als onderpand stelt het schip in kwestie met toebehoren en al zijn overige 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 30-07-1538 is de helft betaald en de rest is ook 
betaald, waarvan geen datum is vermeld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2062 RAK  80 - ll FOLIO:         443 DATUM:         08-03-1538 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michielsz, Willem Volmachtgever  
  Gheese Gevolmachtigde Echtgenote 
  Hekelmaker, Peter Idem  
  Reynertsz, Arent Idem  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote en twee andere 

personen om, ieder apart, zijn zaken waar te nemen, te behartigen en te 
verdedigen en namens hem schulden, renten en pachten te innen en 
verder te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2063 RAK  80 - ll FOLIO:       443 DATUM:        08-03-1538 

 onderwerp Transport van goederen  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jansz, Willem Comparant  
  Anne Dochter Echtg. Berent Jansz 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat zijn dochter Anne na zijn dood al zijn goederen 

krijgt, roerende en onroerende en dat zijn dochter hem hiervoor levenslang 
zal verzorgen en onderhouden; mocht zij eerder sterven dan hij en haar 
man weer hertrouwen, dan vervalt alles weer aan hem, comparant. Zijn 
schoonzoon accepteert deze regeling. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2064 RAK  80 - ll FOLIO:       443 DATUM:        24-05-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Packbergen, Willem v. Schuldenaar  
  Engbertsz, Heyman Schuldeiser De echtgenote van … 
  Gherritsz, Willem Schuldenaar  
  Lubbertsz, Arent Schuldeiser  
  Berntsz, Johan Schuldeiser  
  Berntsz, Wolff Schuldenaar  
  Schoemaicker, Jasper Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Heyman Engbertsz ƒ11½ 

koopmansgulden en 4 stuivers Brabants. 
-Willem Gherritsz is schuldig aan Arent Lubbertsz en Johan Berntsz samen 
ƒ76 koopmansgulden afkomstig van het vierde deel van een boeier; dd 28-
06. 
-Wolff Berntsz is schuldig aan Jasper Schoemaicker ƒ10 ph.g. en 8 stuiver 
Brabants vanwege het gilde; dd 03-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2065 RAK  80 - ll FOLIO:       443 DATUM:        29-07-1538 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smyt, Willem Schuldenaar  
  Jonge Winolt Schuldeiser  
  Wouw, Willem van Schuldeiser  
  Berentszen, Wolff Schuldenaar  
  Schoemaicker, Jasper Schuldeiser  
  Oldenzeell, Jan van Schuldeiser  
  Hardenberch, Albert van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan jonge Wynolt ƒ5 courant en 6 stuivers 

Brabants. 
-Aan Willem van Wouw ƒ2 koopmansgulden en 3 stuivers Brabants; dd 26-
08. 
-Wolff Berentszen is schuldig aan Jasper Schoemaicker en Jan van 
Oldenzeell ƒ4 koopmansgulden; dd 16-10. 
-Aan Albert van Hardenberch ƒ4 koopmansgulden en 5 stuivers Brabants; 
folio 443v, dd 31-01. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2066 RAK  80 - ll FOLIO:       443v DATUM:        00-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Claesz, Willem Schuldenaar Zwartsluis 
  Petersz, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Kampenaar Hans Petersz een 

bedrag van ƒ425 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, afkomstig van 
een karveelschip dat hij van hem gekocht heeft en belooft te betalen met 
St. Jan ƒ32½ koopmansgulden en de rest in drie termijnen op drie 
achtereenvolgende Driekoningen, telkens met een speling van 14 dagen en 
stelt daarvoor als onderpand het karveelschip met toebehoren en al zijn 
overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2067 RAK  80 - ll FOLIO:       443v DATUM:        15-01-1539 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Markusz, Wessell Jacob Comparant  
  Markusz, Jacob Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de erfenis en goederen van zijn moeder 

ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2068 RAK  80 - ll FOLIO:       443v DATUM:        20-01-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Gheeritsz, Willem Schuldenaar Blankenham 
  Blockzijl, Jacob Ghijse v. Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jacob Ghijse van 

Blockzijl een bedrag van ƒ189 koopmansgulden van 20 stuivers de gulden, 
afkomstig van een half karveelschip en belooft te betalen in vier termijnen, 
de laatste ƒ72 in 1540 en stelt daarvoor als onderpand het schip en al zijn 
goederen.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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2069 RAK  80 - ll FOLIO:       444 DATUM:        26-04-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jansz, Willem  Schuldenaar  
  Diricsz, Johan Schuldeiser Broers 
  Diricsz, Cornelys Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Diricsz een bedrag 

van ƒ437 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij van hen gekocht heeft en belooft in mei 1540 te betalen 
ƒ109 koopmansgulden, idem in 1541 en 1542 en in 1543 ƒ110 
koopmansgulden, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met 
toebehoren en al zijn overige goederen. Comparant belooft niet 
buitengaats te varen zonder aparte borgstelling. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2070 RAK  80 - ll FOLIO:       444 DATUM:        14-06-1539 

 onderwerp Overeenkomst 
   
 onroerend goed Twee erven 
  Brunnepe, tussen Thijs Raven en Geertgien Lubbertsz 
   
 comparanten Gheertsz, Wijcher Comparant  
  Reynertsz, Griete Comparante  
  Reynertsz, Oloff Momber Zoon 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij samen gepacht hebben van het klooster in 

Brunnepe twee erven aldaar voor 5 pond min 1 oord per jaar en dat zij 
samen besloten hebben dat Wijcher Gheertsz daarvan per jaar zal betalen 3 
h.p. en 1 oord en dat hij daarvoor heeft en zal behouden de erven vanaf zijn   
hooiberg tot aan de straat en vandaar tot aan de wetering behoort aan 
Griete; beide erven hebben een vrije doorgang over elkaars erf. Er mag 
niets verkocht worden zonder elkaars toestemming; Griete betaalt per jaar 
1½ h.p. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2071 RAK  80 - ll FOLIO:        444v DATUM:        datum is doorgehaald 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Creyerschip 
   
 comparanten Vaeltgen, Geert Gevolmachtigde  
  Leyer, Sander Volmachtgever  
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  Hardenberch, Evert van Koper  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

Evert van Hardenberch een bedrag van ƒ170 c.g. afkomstig van de helft 
een creyerschip dat hij van opdrachtgever gekocht heeft; comparant 
bedankt voor de betaling en meldt dat het schip overal gevrijwaard is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2072 RAK  80 - ll FOLIO:       444v DATUM:        21-06-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Gerrijtsz, Willem Schuldenaar  
  Blockzijll, Jacob Gijse v. Schuldeiser De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jacob Gijse van 

Blockzijll een bedrag van ƒ154 courant afkomstig van de helft van een 
karveelschip dat hij onlangs van haar gekocht heeft en belooft dit in twee 
termijnen te betalen n.l. met St. Jan 1540 en 1541, waarvoor hij als 
onderpand stelt de helft van het karveelschip en verder al zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2073 RAK  80 - ll FOLIO:       445 DATUM:        27-06-1539 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed Schroersgilde 
   
 comparanten Gerbrantsz, Wolter Comparant  
     
 samenvatting Comparant die opgenomen is in het schroersgilde, belooft te betalen 

tussen nu en Michaeli, waarvoor zijn moeder borg staat, omdat hij het zelf 
niet kan betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2074 RAK  80 - ll FOLIO:       445 DATUM:        05-07-1539 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oetbertsz, Wijchman Volmachtgever Broers - Wyerkerspel 
  Oebertsz, Gheert  Volmachtgever  
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  Kerckhoff, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Kerckhoff om namens 

hen, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen die 
Mechtelt Oebertsz, echtgenote van Willem Busschuts, heeft nagelaten en 
daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2075 RAK  80 - ll FOLIO:       445 DATUM:        15-07-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof met bebouwing 
   
 comparanten Tymensz, Willem Schuldenaar  
  Corffmackersz, Loy Robb. Schuldeiser En echtg. Alidt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de zoon van Loy Robbertsz 

Corffmackers en diens echtgenote een bedrag van ƒ165 g.g. afkomstig van 
een hof die van Jan van Noerthoren geweest is en nu gekocht door Willem 
van Loy, te betalen in vijf jaar op Pasen met ƒ33 g.g. m.i.v. 1541.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2076 RAK  80 - ll FOLIO:       445 DATUM:        30-07-1539 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Matheeus, Wynolt Volmachtgever Deventer 
  Suyre, Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Suyre om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld te vorderen van Dirck Tripmacker dat deze hem 
schuldig is volgens handschrift geschreven door Jan Knypenborch, 
indertijd zijn dienaar en daarbij verder al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2077 RAK  80 - ll FOLIO:       445v DATUM:        04-11-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Wrongen schuit 
   
 comparanten Evertsz, Wybrant Schuldenaar Workum 
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  Jansz, Bernt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bernt Jansz een bedrag van ƒ150 

ph.g. van 25 stuivers Hollands, afkomstig van een wrongen schuit, 
gemaakt in Deventer, die hij van hem gekocht heeft; hij belooft de helft te 
betalen met St. Maarten 1540 en de andere helft in 1541, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip in kwestie met alle toebehoren en al zijn 
goederen. 
Als schuldenaar is Friesland komt en de beloofde ƒ50 ph.g. niet betaald, 
dan verbeurt hij het reeds betaalde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2078 RAK  80 - ll FOLIO:       445v DATUM:        08-12-1539 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnolt, Zwarte Schuldenaar  
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
  Kluppell, Willem Schuldenaar  
  Smit, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant belooft Rutger Willemsz met Vastenavond 15 schelling Vlaams 

te betalen. 
-Willem Kluppell is schuldig aan Lubbert Smit ƒ2 ph.g. en 11 stuiver voor 
gerechtsgeld.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2079 RAK  80 - ll FOLIO:       446 DATUM:        19-01-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen en erven 
  Kampen, Broederstraat 
   
 comparanten Jansz, Willem Schuldenaar  
  Reynersz, Reyner Schuldeiser En echtg. Barbara 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reyner Reynertsz en echtgenote 

een bedrag van ƒ91 g.g. van 2 h.p. voor de gulden, afkomstig van twee 
huizen die hij van hen gekocht heeft, te betalen in vier jaar, te weten alle 
jaren met Pasen ƒ23 g.g. min 1 oord m.i.v. 1540, waarop de huizen aan hem 
zullen worden overgedragen, zodat hij de huur ontvangt maar ook de tijns 
moet betalen; hij stelt daarvoor ten onderpand de beide huizen met 
toebehoren en zijn overige goederen.  
NB. in de kantlijn:  alle betaaldata; de laatste is 07-04-1543. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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2080 RAK  80 - ll FOLIO:       446v DATUM:        18-02-1540 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Vrerick Erfgenaam  
  Gheertsz, Anne Erfgename En echtg. Peter Hagesz 
  Claes, Haese  Erfgename Jan Hermensz - momber 
  Willemsz, Gheert (Stief)vader ?  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Gheert Willemsz hen de erfenis en goederen 

van hun moeder, Gheerts vrouw, heeft overgedragen m.u.v. een bedrag 
van ƒ2 ph.g. van 25 stuivers Brabants elk, dat met Michaeli zal worden 
uitbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2081 RAK  80 - ll FOLIO:       446v DATUM:        08-03-1540 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Claesz, Vrancke Comparant  
  Enss, Lubbert van  Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij Lubbert van Enss een karveelschip met  

toebehoren verkocht heeft voor een bedrag van ƒ306 courant, te betalen op 
vier achtereenvolgende Midvasten; mocht hij de laatste twee termijnen niet 
op tijd betalen, dan zal hij Lubbert daarover niet lastig vallen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2082 RAK  80 - ll FOLIO:       446v DATUM:        02-04-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Vergadering van Hille Rijets 
  Kampen, Burgwal, bij Gheert van Ingen 
   
 comparanten Vaelcken, Willem Borg  
  Claesz, Floris Begunstigde  
  Kroese, Johan Schuldeiser Voorstander 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn namens Floris Claesz voor wie hij 

borg staat, aan Johan Kroese, voorstander van de Vergadering van Hille 
Rijets, een bedrag van ƒ70 g.g. van 28 stuivers t.b.v. de Vergadering, 
afkomstig van de aankoop van twee huisjes die Floris van de Vergadering 
gekocht heeft en die in twee termijnen betaald moeten worden, n.l. met 
Pasen 1541 ƒ28 g.g. en 1 oord en een jaar later ƒ42 g.g. 
NB. in de kantlijn: op 18-04-1542 is de akte door Jan Kruse doorgehaald 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2083 RAK  80 - ll FOLIO:       447 DATUM:        24-05-1540 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, Willem Comparant  
  Hermensz, Jutte Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn moeder belooft heeft haar levenslang te 

verzorgen en te onderhouden, waarvoor zij hem al haar goederen heeft 
overgedragen, behalve een bed dat na haar dood voor haar dochter Anne 
is; indien hij vóór zijn moeder overlijdt en zij met zijn weduwe niet overweg 
kan, krijgt zijn moeder een bedrag van ƒ50 ph.g. omdat zij dan haar kost 
moet kopen. Hiervoor moet comparant een borg aanstellen, zodat zijn 
moeder daarop kan rekenen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2084 RAK  80 - ll FOLIO:       447 DATUM:        21-06-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouw, Willem van Schuldenaar  
  Bolhorens, Fije  Schuldeiseres  
  Smijt, Willem Schuldenaar  
  Berntsz, Jochum Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Fije Bolhorens ƒ24 koopmansgulden en een 

taecke wijn voor het gerechtsgeld. 
-Willem Smijt is schuldig aan Jochum Berntsz 16 stuivers Brabants van 14 
plakken; dd 20-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2085 RAK  80 - ll FOLIO:       447 DATUM:        30-06-1540 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wilmer Wdn. van Hille Vader 
  Luters, Rijck Voogd  
  Jans, Rotger Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Johan, Dirck, Arent en Marijtgen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ500 g.g., 
hij belooft hen te verzorgen en groot te brengen en zal hen bij hun 
volwassenheid uitbetalen, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2086 RAK  80 - ll FOLIO:       447v DATUM:        03-10-1540 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte, Heylensteeg 
   
 comparanten Gheertszen, Wijnolt Comparant En echtg. Alijt 
  Hille Erfgename Wed. Arent Cremer 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Hille, de weduwe van Arent Cremert, hem heeft 

overgedragen haar aandeel in een huis, waarvoor comparant haar en haar 
dochter Anna kwijtscheldt de uitbetaling van het erfdeel waar comparant 
recht op heeft, met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2087 RAK  80 - ll FOLIO:       447v DATUM:        18-10-1540 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Thijsz, Wessell Schuldenaar  
  Henrijcxsz, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Henrijcxsz een bedrag 

van ƒ43 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft, te betalen de helft met Jacobi 1541 en de andere helft in 
1542; schuldenaar stelt daarvoor als onderpand het schip in kwestie en al 
zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 02-08-1542 doorgehaald met toestemming van 
schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2088 RAK  80 - ll FOLIO:       447v DATUM:        28-12-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coertsz, Wernaer Comparant Hasselt 
  Heere, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeur van het testament van zijn broer Jan 

Coertsz, overleden in het Agnietenklooster, ontvangen te hebben de 
legaten en goederen die zijn broer hem had toegekend, waarvoor hij 
bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2089 RAK  80 - ll FOLIO:       448 DATUM:        29-12-1540 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsz, Willem Comparant  
  Meeus, Cornelis Momber  
  Kerstgens, Claes Momber  
  Heere, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeur van het testament van Jan Coertsz, 

overleden in het Agnietenklooster, de schenking ontvangen te hebben die 
hem testamentair was toegekend, waarvoor hij bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2090 RAK  80 - ll FOLIO:        448 DATUM:        03-02-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willem (v) Schuldenares Echtg. Geerloff de Wever 
  Mullem, Joachim v. Schuldeiser  
  Andries, Wibbe Schuldenares  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Wijnolt, Swaene Schuldenares  
  Paters, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Joachim van Mullem 20 stuivers Brabants. 

-Comparante is schuldig aan Heyman Elegast 22 stuivers Brabants van 14 
plakken; dd 09-02. 
-Swaene Wijnolt is schuldig aan Hans Paters ƒ3½ koopmansgulden en 3½ 
stuiver; dd 14-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



386 

 

2091 RAK  80 - ll FOLIO:        448 DATUM:         09-03-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smijt, Willem Schuldenaar  
  Jorisz, Marten Schuldeiser  
  Wijnolt, Zwarte Schuldenaar  
  Kleeff, Henrick van Schuldeiser  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Marten Jorisz zes vaten Hamburger bier van 66 

stuiver Brabants per vat. 
-Aan Jonge Reyner ƒ3 koopmansgulden; dd 02-05. 
-Zwarte Wijnolt is schuldig aan Henrick van Kleeff 29 schellingen en 1½ 
stuiver Brabants; dd 04-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2092 RAK  80 - ll FOLIO:      448v DATUM:         28-05-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tyen, Willem van Schuldenaar  
  Gheert Schuldeiser Zoon 
  Andries, Webbe Schuldenares  
  Brinckmans, Anna Schuldeiseres  
  Wendele Schuldenares Echtg. Dirick Albertsz 
  Coesvelt, Geert van Schuldeiser  
  Morre, mr Engbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan zijn zoon Gheert 70 Gelderse rijder voor zijn 

moeders erfdeel. 
-Webbe Andries is schuldig aan Anna Brinckmans 10 gosselers; dd 11-07. 
-De vrouw van Dirick Albertsz is schuldig aan Geert van Coesvelt ƒ2 ph.g.; 
dd 08-08. 
-Aan mr Engbert Morre ƒ1 ph.g.; folio 449, dd 05-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2093 RAK  80 - ll FOLIO:         448v DATUM:        21-06-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Dirxsz, Willem Schuldenaar  
  Jansz, Evert Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Jansz een bedrag van ƒ59 
ph.g. en 7½ stuiver Hollands afkomstig van een everschip dat hij van hem 
gekocht heeft, te betalen in vier termijnen m.i.v. zondag na Pinksteren 
1542, in 1543 enz., waarvoor hij het schip met toebehoren als onderpand 
stelt.   
NB. in de kantlijn:  betaaldata 11-12-1543 en 25-08-1544. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2094 RAK  80 - ll FOLIO:       448v DATUM:        30-08-1541 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Willemsz, Willem Schuldenaar Alias Kroese Willem 
  Claesz, Franck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Franck Claesz een bedrag van 

ƒ147½ ph.g., te betalen de helft met Michaeli 1542 en de andere helft een 
jaar later, afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem 
gekocht heeft; als onderpand stelt hij het schip en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 00-06-1542 en 15-09-1543 zijn de termijnen betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2095 RAK  80 - ll FOLIO:         449 DATUM:          04-11-1541 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Claesz, Vrancke Wdn. van … Vader 
  Willem, Kruse Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Goossen en Jacop als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ45 koopmansgulden, die zij zullen 
ontvangen met Michaeli a.s. van Kruse Willem wegens de aankoop van het 
karveelschip van comparant; de zoons bedanken hun vader met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2096 RAK  80 - ll FOLIO:       449 DATUM:        01-12-1541 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
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  Oosterwolde 
   
 comparanten Petersz, Willem  Volmachtgever En echtg. Fije 
  Albertsz, mr Henrick Volmachtgever En Anna 
  Willemsz, Luytken Volmachtgever En Heyle 
  Hardenberch, Evert van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Evert van Hardenberch om 

namens hen voor de  drost van de Veluwe overdracht te doen aan Gheert 
Roeloffsz van een stuk land dat Arent Lubertsz en Lambert van Almeloe 
aan hem verkocht hebben en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2097 RAK  80 - ll FOLIO:       449v DATUM:        29-12-1541 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wibbolt Comparant  
  Jansz, Bernt Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart van  zijn broer Bernt de goederen van zijn vader en 

moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2098 RAK  80 - ll FOLIO:       449v DATUM:        18-01-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnolt, Zwarte Wdn. van Lumme Vader 
  Coesvelt, Tyman Familielid En echtg. Rijcklant 
  Bodde, Jan in de Voogd  
  Wilssum, Bernt van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij zijn kinderen Barbera en Willem zal verzorgen 

en onderhouden totdat zij 23 of 24 jaar zijn, dat zij zijn goederen zullen 
erven, waarmee de voogden en familieleden tevreden zijn . 
NB. in de kantlijn: op 18-03-1550 meldt Tymen van Coesvelt dat de 
kinderen voldaan zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2099 RAK  80 - ll FOLIO:       449v DATUM:        26-01-1542 

 onderwerp Transport van goederen  
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Ebbinck, Warner Comparant  
  Vriese, Peter Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart Peter Vriese een huis verkocht te hebben, dat hij van 

wijlen Engele ten Hoeve geërfd heeft; hij belooft koper dat het huis vrij 
beschikbaar is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2100 RAK  80 - ll FOLIO:       450 DATUM:        01-03-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsz, Willem Wdn. van Herman(v ) Roeze Vader 
  Roeze, Johan Voogd  
  Roeze, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dyrck, Geert en 

Geesen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd, in het bijzijn van 
Johan en Henrick Roeze, haar broers en voogden, 60 Gelderse rijder 
samen en belooft hen te verzorgen en onderhouden totdat zij volwassen 
zijn en verder te doen wat een goede vader verschuldigd is; mocht hij 
overlijden dan moeten de broers Peter en Jan Willemsz de zorg voor de 
andere kinderen overnemen. 
NB. in de kantlijn: op (onleesbaar) dank aan de stiefmoeder en mombers. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2101 RAK  80 - ll FOLIO:       450 DATUM:        01-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsz, Willem Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Smit, Willem Schuldenaar  
  Smit, Arent Schuldenaar  
  Vreden, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ2 g.g. van 14 plakken de 

stuiver en 10 gosselers. 
-Willem en Arent Smit zijn schuldig aan Jan van Vreden ƒ24 ph.g. te 
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betalen met 1 rijder en 1 stuiver voor de gulden; dd 08-03. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2102 RAK  80 - ll FOLIO:       450 DATUM:   maandag na Oculi  -  13-03-1542 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Willem Comparant Kamperveen 
  Backer, Geerloff Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Geerloff Backer het geld dat 

deze hem schuldig was, zoals vermeld in het stadsboek en dankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2103 RAK  80 - ll FOLIO:       450v DATUM:        15-03-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Bloxiell, Volcker van Schuldenaar  
  Claesz, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Claesz een bedrag van 

ƒ475 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat 
hij van hem gekocht heeft, waarvan hij tussen nu en Pasen ƒ100 moet 
betalen, met Michaeli ƒ50, met Pasen 1543 weer ƒ50 en de rest op drie 
achtereenvolgende Pasen, telkens het derde deel, waarvan hij bij het 
laatste deel ƒ1 mag korten voor de wijnkoop; hij stelt daarvoor als 
onderpand het schip in kwestie en al zijn goederen. Hij mag pas 
buitengaats zeilen als alles betaald is. 
NB. in de kantlijn: in 1542 is ƒ100 betaald, ƒ75 en ƒ25 in 1543. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2104 RAK  80 - ll FOLIO:       450v DATUM:        10-05-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wolter Schuldenaar  
  Brouwer, Dirck Schuldeiser  
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  Andries, Webbe Schuldenares  
  Tiellemans, Flore Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dirck Brouwer ƒ9 g.g. min 1½ oord van 14 

plakken de stuiver. 
-Webbe Andries is schuldig aan Flore Tiellemans 27 gosselers. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2105 RAK  80 - ll FOLIO:       451 DATUM:        02-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Thijsz, Wessell Schuldenaar  
  Cleeff, Henrick van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Cleeff een bedrag van 

24 Joachimsdaalder als betaling voor zijn schip, waarvan hij de ene helft 
moet betalen met Kerstmis en de andere helft met Pasen daarna; hij stelt 
als onderpand het schip met toebehoren en zijn drie koeien en verder al 
zijn goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2106 RAK  80 - ll FOLIO:       451 DATUM:        11-08-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Everschip 
   
 comparanten Claesz, Vrancke Schuldenaar  
  Smijt, Albert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Smijt een bedrag van ƒ52½ 

ph.g. die hij gerechtelijk heeft beloofd te betalen in twee jaar, n.l. de helft 
met Jacobi 1543 en de andere helft in 1544, afkomstig van een everschip 
met toebehoren dat hij van Albert gekocht heeft; hij stelt het schip als 
onderpand en al zijn  overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 07-08-1543 en 00-08-1544 is er betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2107 RAK  80 - ll FOLIO:       451v DATUM:        30-09-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Claesz, Vrancke Schuldenaar  
  Hulleman, Gerrijt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant is schuldig aan Gerrijt Hulleman een bedrag van ƒ121 c.g. van 

20 stuivers Hollands afkomstig van een koggeschip dat hij van Gerrijt 
gekocht heeft en in twee jaar moet betalen m.i.v. 14 dagen na Pasen 1543 
en de andere helft een jaar daarna, waarvoor Vrancke als onderpand stelt 
het schip met toebehoren en al zijn overige goederen. 
NB. in de kantlijn: na betaling van de 1

e
 helft, heeft Gerrijt de vordering 

overgedaan aan Jacop Goessen dd 15-01-1544. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2108 RAK  80 - ll FOLIO:       451v DATUM:        17-10-1542 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wolter Comparant  
  Lambertsz, Jacop Oom  
  Claesz, Hermen Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart, als stiefvader van de kinderen van Catherine 

Lamberts uit haar eerste huwelijk met Dirck Aertsz: n.l Dirick, Lambert, 
Tymen, Hermen, Aert, Jutte, Alijdt en Johan als erfdeel te  hebben bewezen 
een bedrag van ƒ80 g.g., uit te betalen met Petri ad Cathedram over een 
jaar; mocht hij in gebreke blijven, dan moet hij het onderhoud van de 
kinderen betalen tot en met Petri 1544, waarmee de familieleden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2109 RAK  80 - ll FOLIO:       452 DATUM:        23-11-1542 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smijt, Willem Schuldenaar  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
  Volckersz, Willem Schuldenaar  
  Pouwelsz, Henrick Schuldeiser Poorter A’dam 
  Ackerman, Peter  Schuldeiser Idem 
  Schinkell, Wolff Schuldenaar  
  Tonijsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jonge Reyner ƒ7 koopmansgulden en 2½ 

stuiver Brabants. 
-Willem Volckersz is schuldig aan Henrick Pouwelsz en Peter Ackerman 
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namens Henrick van Mullem ƒ29 g.g. en 1 oord Hollands, te betalen met 
Pasen a.s.; dd 07-12. 
-Wolff Schinkell is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ9 courant en 8 stuivers 
Brabants; dd 19-02-1543. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2110 RAK  80 - ll FOLIO:       452 DATUM:        19-02-1543 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Berntsz, Wynolt  Comparant Voor echtg. Kathrijne 

1
) 

  Albertsz, Frans Comparant Voor echtg. Machtelt 
1
) 

  Ysselmuiden, Ernst v. Executeur  
  Hardenberch, Engbert v. Executeur Oom 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de executeurs van het testament van Griete, 

weduwe van Cele van Hardenberch en tevens voogden over de 
echtgenotes van comparanten, ontvangen te hebben de betaling van de 
nagelaten goederen van hun (schoon)moeder, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) dochter van Cele van Hardenberch en echtgenote Griete 

   

 

 

2111 RAK  80 - ll FOLIO:       452v DATUM:        05-03-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smijt, Willem Petersz Schuldenaar  
  Mullem, Joachim van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joachim van Mullem een bedrag 

van ƒ40 koopmansgulden van 20 stuivers Brabants, waarvoor hij als 
onderpand stelt al zijn goederen totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2112 RAK  80 - ll FOLIO:       452v DATUM:        01-04-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Essen, Willem van  Schuldenaar  
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  Elegast, Heyman  Schuldeiser  
  Wynolt, Zwarte Schuldenaar  
  Smit, Lubbert Schuldeiser  
  Willem (v) Schuldenares Echtg. Sander v. Galen 
  Hebelsz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ5 ph.g. van 14 plakken de 

stuiver. 
-Zwarte Wynolt is schuldig aan Lubbert Smit ƒ3 ph.g. van 1 rijder met 1 
stuiver voor de gulden en nog 5 stuivers Brabants; dd 07-05. 
-De vrouw van Sander van Galen is schuldig aan Jan Hebelsz ƒ8 ph.g. min 
5 stuivers Brabants; dd 08-06. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2113 RAK  80 - ll FOLIO:       452v DATUM:        05-06-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gysbertsz, Wycher Schuldenaar  
  Tymmerman, Goesen Schuldeiser En echtg. Ghiele 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goesen Tymmerman en diens 

echtgenote een bedrag van 9 h.p. en 1 oord vanwege huishuur en nog van 
een stuk linnen van ƒ6 ph.g. van wijlen Ariaens vrouw, waarvan met Pasen 
a.s. 5 rijder betaald moeten worden en met Pasen een jaar later 6 rijder en 
12 stuiver Brabants, tenzij Goessen en Ghiele een rode Engelse rok en 
gereedschap als onderpand stellen.  
Verder bekent Wycher ƒ2½ van 25 claeskens en 1½ stuiver schuldig te zijn 
aan Heyle ter Helle, ƒ1 van 25 claeskens aan Stijne Helle, te betalen met 
Pasen 1546. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2114 RAK  80 - ll FOLIO:       453 DATUM:        11-07-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smijt, Willem Schuldenaar  
  Wou, Johan van  Schuldeiser  
  Speldemaicker, Willem Schuldenaar  
  Jacopsz, Cornelis Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan van Wou ƒ10 koopmansgulden. 

-Willem Speldemaicker is schuldig aan Cornelis Jacopsz 22½ stuiver 
Brabants; dd 18-07. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2115 RAK  80 - ll FOLIO:       453 DATUM:        03-08-1543 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dyrcksz, Willem Wdn. van Elant Vader 
  Gerrijtsz, Jan Voogd  
  Petersz, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn dochter Griete als moeders erfdeel te betalen een 

bedrag van ƒ17 c.g. van 20 stuivers de gulden en bovendien zal hij haar 
verzorgen en onderhouden tot haar volwassenheid, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2116 RAK  80 - ll FOLIO:       453 DATUM:        13-08-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, Willem van  Schuldenaar  
  Claesz, Dede Schuldeiser Amsterdam 
  Vriese, Peter Tussenpersoon Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dede Claesz vanwege 

koopmanschap en een restant mout een bedrag van ƒ100 g.g. van 28 
stuivers Brabants, te betalen met ƒ30 op 1 oktober van dit jaar en met 
Martini daarna weer ƒ30 en de rest met Vastenavond 1544; schuldeiser 
heeft medegedeeld dat schuldenaar het geld kan betalen aan schipper 
Peter Vriese die Willem tevens de schuldbekentenis dd 28-09-1542 zal 
teruggeven. Schuldenaar stelt al zijn goederen als onderpand. 
NB. in de kantlijn:  betaaldata; laatste betaling 28-08-1544.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2117 RAK  80 - ll FOLIO:       453v DATUM:        25-08-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Luythiensz, Wolter Schuldenaar Alias:  Cleyn Wolter 
  Evertsz, Heyle Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparant is schuldig aan Heyle Evertsz een bedrag van ƒ25 
koopmansgulden Hollands afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij van Heyle gekocht heeft, te betalen met St. 
Bartholomeus 1544, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen. 
Schuldeiseres en haar momber Jan Rembolt vrijwaren het schip in alle 
havens. 
NB. in de kantlijn: op 02-11-1544 heeft schuldeiseres de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2118 RAK  80 - ll FOLIO:       453v DATUM:        27-08-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Webbe Schuldenares  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
  Webbe Schuldenares Echtg. Kerstken Gyse 
  Petersz, Cornelijs Claes Schuldeiser  
  Droochscheerder, Vrerijck Schuldenaar  
  Slewert, Lambert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Heyman Elegast ƒ1½ ph.g. van 14 plakken de 

stuiver. 
-De vrouw van Kerstken Gyse is schuldig aan Cornelijs Claes Peterszoon 
3½ rijder; dd 10-09. 
-Vrerijck Droochscheerder is schuldig aan Lambert Slewert ƒ16 rijder; dd 
09-11. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2119 RAK  80 - ll FOLIO:       453v DATUM:        12-09-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rheintien Schuldenares Echtg. Egbert Stoeldreyer 
  Cock, Peter Momber  
  Hermansz, Luythien Schuldeiser  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot die bij de soldaten is, verklaart 

comparante schuldig te zijn aan Luythien Hermansz een bedrag van ƒ4 g.g. 
wegens huishuur en stelt daarvoor ten onderpand haar goederen en 
huisraad zolang het geld niet betaald is, m.u.v. 3 h.p. huishuur en ƒ2 g.g. 
op een schuit waar beslag op is gelegd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



397 

 

2120 RAK  80 - ll FOLIO:       454 DATUM:        10-10-1543 

 onderwerp Verkoop van rechten 
   
 onroerend goed Erf met bos, broek e.d. genaamd Schaafferdenerf 
  Epe 
   
 comparanten Wychertsz, Willem Comparant Broers 
  Jansz, Arent Comparant  
  Beerntsz, Joachim Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, na ontvangst van het geld, te hebben 

overgedragen aan Joachim Beerntsz de goederen en erfenis van hun oom 
Gerrijt Willemsz in Gelderland op dezelfde voorwaarden die voor hem 
golden en zij mogen dit erf nu als hun eigendom beschouwen. 
Onder de akte geschreven: Johan Wychertsz, de broer van comparanten, 
verklaart hiermee in te stemmen, dd 16-10-1543. 
Evert Jansz en Hadewich zijn echtgenote hebben hun 10

e
 deel eveneens 

overgedragen; dd 20-11-1543. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2121 RAK  80 - ll FOLIO:       454v DATUM:       15-12-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Gerritsz, Willem Schuldenaar  
  Sloeten, Salinck van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salinck van Sloeten een bedrag 

van ƒ176 ph.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van 
hem gekocht heeft, te betalen met Pasen ƒ26 ph.g. en op drie 
achtereenvolgende Michaeli dagen de rest, ƒ50 per keer, waarvoor hij als 
onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 16-12-1547 moet nog één termijn betaald worden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald.  
   

 

 

2122 RAK  80 - ll FOLIO:        454v DATUM:         10-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wendela Schuldenares Echtg. Willem Claesz 
  Wychertsz, Herman Schuldeiser  
  Cornel (v) Schuldeiseres Wed. Henrick Cuper 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Herman Wychertsz ƒ8½ koopmansgulden en 

1½ stuiver Brabants van bier dat zij ontvangen heeft; dd 31-03. 
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-Aan de weduwe van Henrick Cuper is zij schuldig 7 Joachimsdaalder en 3 
stuiver Brabants; dd 10-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2123 RAK  80 - ll FOLIO:        454v DATUM:         03-04-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willem (v) Comparante Wed. Warner Henricksz 
  Hermensz, Gheert Momber  
  Here, Herman Executeur  
  Hoeve, Johan ten Executeur  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de executeurs van het testament van wijlen 

Alijdt Gheertsz ontvangen te hebben ƒ5 ph.g., waarvoor zij hen bedankt 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 455 is blanco. 

2124 RAK  80 - ll FOLIO:        455v DATUM:         07-12-1543 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Willem Schuldenaar  
  Pater, Hans Schuldeiser De vrouw van … 
  Ricoltsz, Willem Schuldenaar In de Hagen 
  Trude Schuldeiseres Wed. Dirck Timmermans 
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan de vrouw van Hans Pater ƒ4 koopmansgulden. 

-Willem Ricoltsz is schuldig aan de weduwe van Dirck Timmermans 42 
Joachimsdaalder, te betalen met Kerstmis 1544.  
NB. in de kantlijn: op 23-01-1545 meldt Griete, dochter van schuldeiseres, 
alles ontvangen te hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2125 RAK  80 - ll FOLIO:      455v DATUM:         29-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Willem Schuldenaar  
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  Wouw, Jan van Schuldeiser  
  Smijt, Willem Schuldenaar  
  Kannegieter, Lambert Schuldeiser  
  Kerstgens, Webbe Schuldenares  
  Backer, Geerloff Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Wouw ƒ5 koopmansgulden vanwege 

een ton bier. 
-Willem Smijt is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ5½ ph.g., 1 rijder met 1 
stuiver voor de gulden; dd 03-03. 
-Webbe Kerstgens is schuldig aan Geerloff Backer 2 rijder; dd 10-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2126 RAK  80 - ll FOLIO:        455v DATUM:        29-01-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Claesz, Willem Schuldenaar  
  Claesz, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Claesz een bedrag van ƒ17½ 

ph.g. Hollands afkomstig van de aankoop van een schuit, te betalen de 
helft op St. Jan en de andere helft met Pasen daarna, waarvoor Willem als 
onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2127 RAK  80 - ll FOLIO:       456 DATUM:        17-03-1544 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsz, Willem Comparant Kamperveen 
  Backer, Geerloff Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Geerloff Backer het geld ontvangen te hebben dat 

hij aan hem had geleend, n.l. ƒ50 ph.g.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2128 RAK  80 - ll FOLIO:        456 DATUM:         19-03-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   



400 

 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wynkensz, Wynolt Schuldenaar  
  Gerrijtsz, Dyrck  Schuldeiser  
  Henrixsz, Volckert Schuldenaar  
  Jansz, Geerloff Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Dyrck Gerrijtsz ƒ7ph.g. van 14 plakken de 

stuiver en nog 4½ gosseler gerechtsgeld. 
-Volckert Henrixsz is schuldig aan Geerloff Jansz 8½ Joachimsdaalder; dit 
is bepaald door de burgemeesters Tymen van der Vene en mr Geert 
Glauwe.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2129 RAK  80 - ll FOLIO:       456 DATUM:        24-03-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaeltken, Willem Schuldenaar  
  Hudde, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Hudde vanwege Johan 

Pael een bedrag van ƒ40 g.g., waarvoor hij zijn huis, huisraad en al zijn 
goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2130 RAK  80 - ll FOLIO:       456 DATUM:        23-04-1544 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouw, Willem van  Borg  
  Aken, Peter van  Schuldenaar Zwolle 
     
 samenvatting Comparant is borg voor Peter van Aken, die geld schuldig is aan mr Geert 

van Wouw en dit binnen 14 dagen moet betalen, zoals vermeld in het 
Stadsboek van Zwolle; comparant zal dit voor hem betalen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2131 RAK  80 - ll FOLIO:       456v DATUM:        18-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 



401 

 

   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Claesz, Vranck Schuldenaar  
  Claesz, Cornelis Schuldeiser Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Claesz een bedrag van 

ƒ110 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip dat hij van Cornelis 
gekocht heeft; hij belooft de helft te betalen op St. Maarten 1545 en de 
andere helft in 1546, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met 
toebehoren en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2132 RAK  80 - ll FOLIO:       456v  DATUM:        26-06-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Webbe Schuldenares  
  Here, Hermen Schuldeiser  
  Wouw, Willem van  Schuldenaar  
  Schindelen, Kerstgen v. Gevolmachtigde  
  Mullem, Jochum van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Hermen Here 4 schrickenbergers en 4 

plakken. 
-Via zijn gevolmachtigde, meldt Willem van Wouw schuldig te zijn aan 
Jochum van Mullem ƒ5 ph.g. en 6 stuivers Brabants wegens goede 
rekenschap; dd 09-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2133 RAK  80 - ll FOLIO:       456v DATUM:        14-11-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aertsz, Willem Schuldenaar  
  Vene, Tymen van der Schuldeiser  
  Smijt, Willem Schuldenaar  
  Reynertsz, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Tymen van der Vene ƒ5 g.g.  

-Willem Smijt is schuldig aan Jonge Reynertsz ƒ11 koopmansgulden, 1 
oord en 2 stuiver Brabants; dd 15-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2134 RAK  80 - ll FOLIO:       457 DATUM:        22-12-1544 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Webbe Comparante  
  Geertsz, Cornelis Momber  
  Here, Hermen Vader  
     
 samenvatting Comparante verklaart ontvangen te hebben van haar vader de 

nalatenschap van haar moeder, waarvoor zij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2135 RAK  80 - ll FOLIO:       457 DATUM:        24-12-1544 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Wolter Schuldenaar En echtg. Haze 
  Vriese, Peter Albertsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Albertsz Vriese een 

bedrag van ƒ13 g.g. de stuiver van 14 plakken, te betalen op Midvasten a.s. 
afkomstig van koopmanschap en goede waar die zij ontvangen hebben. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

2136 RAK  80 - ll FOLIO:       457 DATUM:        20-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijholtsz, Willem van Schuldenaar  
  Harderwijck, Goosen v. Schuldeiser Priester 
  Jansz, Wolter Schuldenaar  
  Droochscheerder, Brant Schuldeiser  
     
 Samenvatting - Comparant is schuldig aan Goosen van Harderwijck ƒ20 ph.g. van 1 rijder 

met 1 stuiver voor de gulden, te betalen binnen 6 of 7 weken. 
- -Wolter Jansz is schuldig aan Brant Droochscheerder ƒ6 van 25 claeskens 

en nog 18 claeskens; folio 457v, dd 11-03.  
   
 bijzonderheden Geen 
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2137 RAK  80 - ll FOLIO:       457 DATUM:        26-02-1545 

 onderwerp Levering klok 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouw, Willem van Comparant Broers 
  Wouw, Jaspar van Comparant  
     
 samenvatting Comparanten hebben gerechtelijk beloofd binnen een maand te leveren 

voor de waag in Zwolle de klok die hun broer mr Geert van Wouw heeft 
gegoten voor het kerspel van Hellendoorn; daarna kan de spijs afgerekend 
worden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2138 RAK  80 - ll FOLIO:       457v DATUM:        27-02-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Wynoltsz, Wynolt Schuldenaar  
  Sandersz, Jacop Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacop Sandersz een bedrag van 

ƒ68 ph.g. van 25 stuivers Brabants afkomstig van een potschip dat hij van 
Jacop gekocht heeft, te betalen de helft 8 dagen na Petri ad Cathedram 
1546 en de andere helft in 1547; comparant stelt als onderpand het 
potschip en al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 14-02-1547 is alles betaald op ƒ2½ ph.g. na. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2139 RAK  80 - ll FOLIO:       457v DATUM:        16-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Koggeschip 
   
 comparanten Jansz, Warner Schuldenaar  
  Laurens, Cathrine Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cathrine Laurens een bedrag van 

ƒ184 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat door wijlen 
Laurens Vriese gebruikt is en door comparant gekocht; hij zal in mei ƒ10 
ph.g. betalen, met Pinksteren weer ƒ10 ph.g. en de rest op drie 
achtereenvolgende Midvastens, waarvoor hij als onderpand stelt het schip 
met toebehoren en al zijn goederen.  
NB. in de kantlijn: op 18-09-1545 zijn twee betalingen gedaan; de rest op 
02-05-1549. 

   



404 

 

 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2140 RAK  80 - ll FOLIO:       458 DATUM:        28-04-1545 

 onderwerp Levering klok 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wouw, Willem van Comparant Broers 
  Wouw, Jaspar van Comparant  
  Wynvonck, Evert  Scholtes Hellendoorn 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de scholtes en de kerkmeesters van 

Hellendoorn hen een uitstel van 14 dagen hebben verleend voor het wegen 
van de klok in Zwolle; mochten zij in gebreke blijven met het aanleveren 
van de klok aldaar op 12-05-1545, dan zullen zij het kerspel de schade 
vergoeden die deze lijdt om met 2 wagens en 16 paarden de klok te komen 
ophalen; bij verdere schade stellen comparanten hun huizen als 
onderpand. 

   
 bijzonderheden Geen  
   

 

 

2141 RAK  80 - ll FOLIO:       458 DATUM:        02-05-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Wolter Schuldenaar En echtg. Haze 
  Vriese, Peter Schuldeiser En echtg. Griete 
  Smijt, Willem Schuldenaar  
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Vriese en echtgenote 18 

Joachimsdaalder te betalen op Jacobi a.s.  
-Hij is nog schuldig 5 Joachimsdaalder, eveneens te betalen met Jacobi; 
dd 06-05.  
NB. in de kantlijn: op (niet vermeld) is betaald; resteert 14½ daalder, te 
betalen eind oktober 1545.  
-Willem Smijt is schuldig aan Jonge Reyner ƒ3 ph.g.; dd 04-11. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2142 RAK  80 - ll FOLIO:       458v DATUM:        15-05-1545 

 onderwerp Schikking inzake de levering van een klok 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vonck, Everwyn Comparant e. zijde Schout 
  Schurynck, Herman Idem Kerkmeester 
  Vroede, Evert de Idem Idem 
  Coster, Henrick  Idem Namens kerk Hellendoorn 
  Schulenburch, Dytmar Idem Idem 
  Wouw, Willem van Comparant a. zijde Voor Geert v. Wouw 
  Wouw, Jaspar van Idem Idem 
  Witte, Claes Intermediair Schout Kampen - K. veen 
  Wilssem, Henrick van intermediair  
  Boegherman, mr Reyner  Intermediair van Dokkum 
     
 samenvatting Comparanten van beide partijen treffen een schikking over de levering van 

een klok door mr Geert van Wouw op zekere datum die schriftelijk was 
vastgelegd. Willem en Jaspar van Wouw riskeren een boete van ƒ50 g.g.  
voor de klok, wegende tussen de 16 en 18 honderd pond en af te leveren in 
Zwolle bij de Waag twee dagen voor St. Jan Midzomer, waarvoor de broers 
als onderpand stellen de jaarlijkse rente van ƒ16½ g.g. die zij van de stad 
Zwolle ontvangen en verder al hun goederen, zo zij in gebreke blijven of    
bij bijzondere omstandigheden; anders zullen zij beiden al de ontvangen 
spijs van 1444 pond moeten betalen, evenals ƒ51 ph.g., het geld dat hun 
broer Geert volgens de kerkmeesters reeds ontvangen heeft, bovendien 
moeten de broers voor alle onkosten en schade 34 Joachimsdaalder 
betalen waar schout Everwijn en de kerkmeesters tevreden mee zijn 
geweest; ook is overeenstemming bereikt over het feit dat indien de broers 
in enig artikel in gebreke blijven, zij in alle billijkheid de kosten daarvan 
zullen betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2143 RAK  80 - ll FOLIO:       459 DATUM:        22-06-1545 

 onderwerp Aflossing van rente 
   
 onroerend goed Huis en erf de Muntere 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Cluppell, Willem Comparant Echtg. Ghese Keysers 
  Keysers, Machtelt  Comparante  
  Loeze, jfr Berent Schuldenares Wed. Jorgien Hansz Voight 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren dat jfr Berent Loeze de jaarlijkse rente van ƒ3½ g.g. 

gevestigd op hun woonhuis, heeft afgelost met ƒ70 g.g., waarvoor zij haar 
bedanken met belofte van vrijwaring. Comparanten stellen daarvoor hun 
goederen als onderpand; de schuldbekentenis is nu waardeloos 

   
 bijzonderheden 

1
) van Bergen 

   

 

 

2144 RAK  80 - ll FOLIO:       459 DATUM:        03-11-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Willem Comparant En echtg. Elisabeth 
  Reynersz, Mette Comparante  
  Reynersz, Lubbert Comparant En echtg. Zwaene 
  Reynersz, Bernt Comparant En echtg. Griete 
  Backer, Geerloff Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Styne Zwartkens, hebben van de executeur 

de erfenis van hun tante Styne ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2145 RAK  80 - ll FOLIO:       459v DATUM:        13-11-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Willem Aertsz Schuldenaar  
  Willemsz, Rutger Schuldeiser  
  Vaelgen, Willem Schuldenaar  
  Anna Schuldeiseres Wed. Jan Henrixsz 
  Campen, Willem van Schuldenaar Hoofdman van 

1
) 

  Winter, mr Aelt Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Rutger Willemsz ƒ13½ g.g. 

-Willem Vaelgen is schuldig aan de weduwe van Jan Henrixsz ƒ23 ph.g. van 
14 plakken de stuiver; dd 11-12.  
Akte is doorgehaald op 30-08-1549. 
-Willem van Campen is schuldig aan mr Aelt Winter ƒ8 g.g. en 3 stuivers 
Brabants; 27-01-1546. 

   
 bijzonderheden 

1
) St. Jorgens Schutterij 

   

 

 

2146 RAK  80 - ll FOLIO:       459v DATUM:        28-01-1546 

 onderwerp Betalingsbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, Willem van Schuldenaar  
  Jansz, Roloff Schuldeiser Steenwijk 
     
 samenvatting Comparant belooft Roloff Jansz een bedrag van ƒ111 g.g. te betalen van 28 

stuivers de gulden op Vastenavond a.s.; als hij in gebreke blijft, mag 
schuldeiser beslag leggen op alle goederen die hij ten onderpand stelt 
zolang de schuld niet is betaald. Schuldeiser moet wel na ontvangst van 
het geld, de schuldbekentenis teruggeven.  

   
 bijzonderheden Geen 
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2147 RAK  80 - ll FOLIO:       459v DATUM:        28-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Munter, Valentijn Schuldenaar  
  Gerrijtsz, Cornelis Schuldeiser En echtg. Lubbe 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Gerrijtsz en echtgenote 

een bedrag van ƒ100 g.g. afkomstig van de aankoop van een huis dat hij 
van hen gekocht heeft; hij zal betalen met Pasen a.s. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2148 RAK  80 - ll FOLIO:       460 DATUM:        03-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vaelken, Willem Schuldenaar  
  Droochscherer, Frerick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Frerick Droochscherer 34 rijder van 22 stuivers 

Brabants. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2149 RAK  80 - ll FOLIO:       460 DATUM:        18-02-1546 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsz, Winolt Volmachtgever  
  Albertsz, Frans Volmachtgever  
  Berentsz, Tymen Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparanten  verstrekken een volmacht aan Tymen Berentsz om namens 

hen op te treden tegen de aanspraken van priester Lubbert van 
Hardenberch en zijn adherenten, met betrekking tot het geld dat ontvangen 
is van Gheert Buyten uit Hamburg.  

   
 bijzonderheden Geen 
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2150 RAK  80 - ll FOLIO:       460 DATUM:        13-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Wrongen schuit 
   
 comparanten Claesz, Willem Schuldenaar  
  Hulleman, Gerrijt Schuldeiser Scheepstimmerman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Hulleman een bedrag van 

ƒ68 ph.g. van 25 stuivers Brabants afkomstig van een wrongen schuit die 
hij van Gerrijt gekocht heeft en belooft te betalen in twee termijnen n.l. met 
Vastenavond over een jaar ƒ34 ph.g. en één jaar later de andere helft; hij 
stelt hiervoor als onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. 
Verder is hij Gerrijt nog schuldig ƒ12 ph.g. voor aanpassingen aan de 
schuit, te betalen op Vastenavond 1549. Hij belooft schuldeiser de schuit 
niet te verkopen buiten de stadsvrijheid van Kampen zonder diens 
toestemming en op straffe van onmiddellijke betaling van de schuld. 
NB. in de kantlijn: op 04-04-1547 meldt mr Gerrijdt Willemsz dat Thys 
Hoelboem de laatste termijn ontvangen heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2151 RAK  80 - ll FOLIO:       460v DATUM:        16-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wendela Schuldenares Echtg. Willem Claesz 
  Pelser, Henrijck Schuldeiser  
  Wyntgen, Egbert van Schuldeiser  
  Griete Schuldeiseres Echtg. Zweer Petersz 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Henrijck Pelser ƒ13 ph.g. en 1 oord. 

-Aan Egbert van Wyntgen is zij schuldig 38 stuivers Brabants; dd 14-04.  
-Aan de vrouw van Zweer Petersz is zij schuldig 2 rijder; dd 24-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2152 RAK  80 - ll FOLIO:       460v DATUM:        20-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Wolter Schuldenaar i.d. Zandberg 
  Vriese, Peter Schuldeiser Koopman 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Vriese een bedrag van ƒ21 

g.g. voor vier stukken linnendoek, te betalen ƒ9 g.g. in mei en de rest met 
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Jacobi daarna. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2153 RAK  80 - ll FOLIO:       460v DATUM:        07-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wou, Willem van  Schuldenaar  
  Brant, Steven Schuldeiser  
  Vaelken, Willem Schuldenaar  
  Helle, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Steven Brant 18 ton Hamburger bier, de ton 

van ƒ3 ph.g., volgens handschrift.  
NB. in de kantlijn: op 03-01-1548 doorgehaald. 
-Willem Vaelken is schuldig aan Henrick Helle vanwege wijlen Johan Pael 
ƒ10 g.g. van 28 stuivers Brabants, te betalen op Michaeli a.s.; dd 07-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2154 RAK  80 - ll FOLIO:       460v DATUM:        10-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Wolter Schuldenaar Op het Eiland 
  Sneeck, Jan van Schuldeiser  
  Vaeltgen, Willem Schuldenaar  
  Willemsz, Hermen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Jan van Sneeck ƒ12 ph.g. 

-Willem Vaeltgen is schuldig aan Hermen Willemsz ƒ58 ryder en 1 oord, te 
betalen met 22 stuivers; dd 17-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2155 RAK  80 - ll FOLIO:       461 DATUM:        18-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Gyse, Volcker Schuldenaar  
  Aecken, Nelle van Schuldeiseres Wed. Cornelijs Claesz 
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nelle van Aecken een bedrag van 

ƒ102 c.g., te betalen de helft met St. Jan en de andere helft met St. Jacob 
daarna, waarvoor hij als onderpand stelt zijn schip met toebehoren en al 
zijn goederen. De schuld is afkomstig van vlas dat hij van Nelle gekocht 
heeft; hierbij is niet inbegrepen wat Nelle nog moet betalen voor het schip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Bladzijde 461v is blanco. 

2156 RAK  80 - ll FOLIO:        462 DATUM:        15-12-1544 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, hof en ververij 
   
 comparanten Voorst, Thonis van Comparant  
  Coppen, Jacop Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart gerechtelijk als onderpand te stellen aan Jacop 

Coppen al zijn goederen, roerende en onroerende, voor het geld dat hij 
Jacop schuldig is volgens handschrift, dat in bezit is van schuldeiser, dd 
Maria Onbevlekte Ontvangenis 1544, totdat alles betaald is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2157 RAK  80 - ll FOLIO:        462 DATUM:         26-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorst, Thonis van Schuldenaar  
  Greves, Baltzer Schuldeiser Amsterdam 
  Stevensz, Thoenis Schuldenaar  
  Graes, mr Jacop van Schuldeiser  
  Trijne Schuldenares Echtg. Jan Clotinck 
  Corvemaicker, Robert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Baltzer Greves een bedrag van 

ƒ132 g.g.  
-Thoenis Stevensz is schuldig aan mr Jacop van Graesƒ7 g.g. en4 stuivers 
Brabants;  folio 463, dd 04-02. 
-De vrouw van Jan Clotinck is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ2½ ph.g. 
en 2 stuivers goed geld; folio 463, dd 09-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2158 RAK  80 - ll FOLIO:      462 DATUM:         28-01-1545 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slooten, Tjalinck van Wdn. van Jutte Vader 
  Hoijer, Gijsbert Voogd Oom 
  Appellen, Jacop van Voogd  
  Appellen, Machtelt van  Grootmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn kinderen Heyman, Sybrant, Vrerijck en Anna 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 ph.g. en Anna nog 
een gouden ring, een gordel en moeders kleren; hij belooft hen te 
verzorgen en te onderhouden, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2159 RAK  80 - ll FOLIO:        462v DATUM:         30-01-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trijne Schuldenares Wed. Laurens Vriese 
  Hodde, Henrick Momber  
  Coevorden, Evert van Schuldeiser Groningen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Evert van Coevorden een bedrag 

van ƒ3 rijder, te betalen met Pinksteren a.s., afkomstig van verloren 
pakketten die wijlen haar man in Groningen had ingescheept om naar 
Deventer te brengen en waarvoor een regeling is getroffen door de 
Raadsleden Egbert ten Boss en mr Geert Glauwe. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2160 RAK  80 - ll FOLIO:       462v DATUM:        31-01-1545 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bysselen, Trijne van Wed. van Jan Claesz Moeder 
  Bysselen, Peter van  Momber Broer 
  Voogden  Niet vermeld  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Anna, Gerrijt, Lubbe en Stijne  als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 ph.g. waarvan de 
moeder voor elk kind ƒ15 ph.g. mag aftrekken als tegemoetkoming in de 
kosten; als zij overlijdt mogen de voogden het geld gebruiken voor het 
onderhoud van de kinderen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2161 RAK  80 - ll FOLIO:        463 DATUM:          26-02-1545 
 onderwerp Verzorging nagelaten kinderen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bennix, Thonis  Comparant Regio Hardenberch in 

1
) 

  Meyerincxsz, Johan Comparant De echtgenote van …. 
  Dircxsz, Herman Borg Zwartendijk 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij de nagelaten kinderen van Anna Boeckmans 

en Anna Hagedorens geboren van Warendorp, in 1544 veroordeeld tot 
verdrinking omdat zij Wederdopers waren, n.l. Johan, Henrick en Jacop 
zullen opvoeden tot deugdzame en Christelijke mensen die niet in de 
dwaling van hun ouders vervallen; hiervoor ontvangen zij van de stad 
Kampen 2 Joachimsdaalder, waarvoor zij bedanken en Herman Dircxsz 
heeft gerechtelijk beloofd borg te staan voor hun opvoeding; de 
geconfisqueerde goederen zullen worden gebruikt voor het onderhoud van 
de kinderen. 

   
 bijzonderheden 1)  Emmelickhem 
   

 

 

2162 RAK  80 - ll FOLIO:       463 DATUM:        28-02-1545 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tele Schuldenares Wed. Lubb. v. Genemuiden 
  Campen, Niese van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart dat zij aan Niese van Campen als onderpand stelt 

voor de schuld vermeld in een handschrift, een scheepsbrief van een 
jaarlijkse rente van 3 h.p. waar Willem Roededrager beslag op wil leggen; 
Niese heeft dit echter gerechtelijk verwonnen en heeft het recht de brief te 
verkopen, wat door Willem geaccepteerd wordt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2163 RAK  80 - ll FOLIO:       463v DATUM:        02-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Jansz, Thonis Schuldenaar  
  Petersz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Petersz een bedrag van ƒ32 

ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een schuit met toebehoren 
die hij van Johan gekocht heeft, te betalen de helft op Midwinter a.s. en de 
andere helft met Midwinter 1546; hij stelt daarvoor als onderpand de schuit 
met toebehoren en al zijn overige goederen. 
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NB. in de kantlijn: op 01-05-1546 en 21-05-1547 is alles betaald. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2164 RAK  80 - ll FOLIO:       463v DATUM:        09-03-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baers, Theeus Schuldenaar  
  Apell, Herman ten Schuldeiser  
  Ory, Trijne van Schuldenares  
  Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
  Hagedorne, Thonis Schuldenaar  
  Simonsz, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Herman ten Apell 1 Joachimsdaalder en 3 

stuiver Brabants. 
-Trijne van Ory is schuldig aan Griete Robrechtsz 6 Joachimsdaalder te 
betalen met Kerstmis a.s.; folio 464, dd 19-08. 
-Thonis Hagedorne is schuldig aan Claes Simonsz ƒ2 koopmansgulden 
min 1 stuiver; folio 464v, dd 23-09. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

2165 RAK  80 - ll FOLIO:       463v DATUM:        09-03-1545 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trugen Wed. van Johan Nabbe 

1
) Moeder 

  Kerckhoff, Johan Voogd  
  Barbier, mr Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen Wynolt, Vrouwken en Henrijck als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 g.g.; zij belooft hen op te 
voeden en te onderhouden tot hun meerderjarigheid, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. in de kantlijn: op 23-01-1573 meldt Johan(?) Abben van zijn stiefvader 
Berend Roecertsz zijn erfdeel te hebben ontvangen; Vrouwken ontvangt 
haar deel op 20-03-1573, met dank. 

   
 bijzonderheden 

1
) naam ook: Abben 

   

 

 

2166 RAK  80 - ll FOLIO:       464 DATUM:        08-07-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Jacopsz, Tymen Schuldenaar  
  Petersz, Hans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Petersz een bedrag van 

ƒ400 van 30 stuivers Hollands, afkomstig van een karveelschip met 
toebehoren dat hij van Hans gekocht heeft, te betalen op drie 
achtereenvolgende Sacramentsdagen met een speling van 14 dagen; hij 
stelt daarvoor als onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige 
goederen. Tymen mag alleen buitengaats zeilen als er een borg wordt 
aangesteld; Hans zal hem vrijwaren in alle havens. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2167 RAK  80 - ll FOLIO:       464 DATUM:        11-08-1545 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veen, Tymen van der Intermediair  
  Bossch, Egbert ten Intermediair  
  Hermensz, mr Gheert Comparant e. zijde Secretaris 
  Graes, mr Jacop van Comparant a. zijde  
     
 samenvatting Comparanten hebben een schikking getroffen tussen beide partijen inzake 

een bedrag van ƒ53 g.g. achterstallige rente over twee jaar van een 
hoofdsom van ƒ531 g.g. Er is afgesproken dat Jacop van Graes zijn zwager 
Gheert Hermensz zal betalen ƒ40 g.g. van de twee jaar pacht, op 
voorwaarde dat deze nog de rente ontvangt van de ƒ300 g.g. die hem in de 
huwelijkse voorwaarden zijn toegekend. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2168 RAK  80 - ll FOLIO:       464v DATUM:        30-09-1545 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Thoenisz (v) Comparante Echtg. Albert van Ens 
  Baars, Evert Comparant a. zijde  
  Gerrijtsz, Jan Comparant a.zijde  
     
 samenvatting Comparante verklaart, mede voor haar man die in Amsterdam is, dat Evert 

Baars en Jan Gerrijtsz hem goederen leveren, dat zij aan Henrick Fransz uit 
Edam kunnen mededelen dat Albert en Evert zijn overeen gekomen dat 
Evert met het karveelschip half mei buitengaats naar Hamburg gaat zeilen 
en dat zij voor schuldeiser Henrick Fransz, borg staan voor eventuele 
schade; zij stelt al hun goederen als onderpand. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2169 RAK  80 - ll FOLIO:       464v DATUM:        30-09-1545 

 onderwerp Waarborg 
   
 onroerend goed Drie stukken land   
  Emmeloord, in Albert Jansz land 
   
 comparanten Jansz, Tyman Comparant  
  Jansz, Marten Borg Edam 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij nu met Gods hulp buitengaats gaat varen met 

zijn boeier karveelschip, dat hij alle schade die eventueel aan het schip 
wordt toegebracht zal betalen, waarvoor Marten Jansz borg staat; hij stelt 
als onderpand een scheepsbrief ad ƒ300 van 25 stuivers en nog een 
rentebrief van ƒ3 g.g. per jaar en 3 stukken land. 
NB. in de kantlijn: op 01-09-1552 meldt Marten Jansz betaald te zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2170 RAK  80 - ll FOLIO:       465 DATUM:        14-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trude Schuldenares Echtg. Berent Touwslager 

1
) 

  Wieringen, Peter v. - jr Schuldeiser  
  Trijne Schuldenares Echtg. Herman Schroer 
  Reyner, Jonge Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan jonge Peter van Wieringen ƒ5 

koopmansgulden min 1 oord. 
-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Jonge Reyner ƒ3 ph.g.; dd 
04-11. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Hagen 

   

 

 

2171 RAK  80 - ll FOLIO:       465 DATUM:        14-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorst, Thonis van Schuldenaar Verver 
  Morre, mr Egbert Gevolmachtigde  
  Krueser, Egbert Volmachtgever Zwager 
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  Berntsz, Jan Schoonvader Schoenmaker 
  Oltzende, Arent van Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert Krueser, door mr Egbert 

Morre vertegenwoordigd, een bedrag van ƒ19 g.g. en 9 stuiver Hollands, 
afkomstig van twee ossen die hij van hem gekocht heeft en waarvan zijn 
schoonvader beloofd heeft de helft te betalen veertien dagen voor 
Kerstmis; comparant belooft de andere helft te betalen op alle zaterdagen 
met 1 gouden kroon van 38 stuivers Brabants m.i.v.  a.s. zaterdag, 
waarvoor Arent van Oltzende borg staat.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2172 RAK  80 - ll FOLIO:       465 DATUM:        29-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Tymen Schuldenaar  
  Vriese, Peter Schuldenaar  
  Backer, Tys Schuldenaar  
  Gijsbertsz, Gijsbert Schuldeiser  
  Voorst, Thonis van Schuldenaar  
  Martensz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Peter Vriese ƒ5 courant en 2 stuivers Brabants. 

-Tys Backer is schuldig aan Gijsbert Gijsbertsz ƒ1 rijder; dd 03-03-1546. 
-Thonis van Voorst is schuldig aan Lubbert Martensz ƒ4 ph.g. min 1 oord; 
dd 14-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2173 RAK  80 - ll FOLIO:       465v DATUM:        27-01-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thonis (v) Schuldenares Echtg. Herman Reynersz 
  Soeteman, Claes Schuldeiser  
  Cornelis, Alijt Schuldenares  
  Camferts, Barbere Schuldeiseres  
  Reynersz, Lubbert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Claes Soeteman ƒ7 ph.g. van 1 rijder met 1 

stuiver voor de gulden. 
-Alijt Cornelis is schuldig aan Barbere Camfert 26 stuivers Brabants; folio 
467, dd 07-08. 
-Aan Lubbert Reynersz is zij schuldig ƒ2 rijder en 7 stuiver van 14 plakken; 
folio 467, dd 12-08. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 466 en 466v zijn blanco. 

2174 RAK  80 - ll FOLIO:       467 DATUM:        05-08-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoemacker, Arent Schuldenaar van Hardenberg 
  Hardenberch, Albert v. Schuldeiser  
  Johansz, Assele Schuldenares  
  Mullem, Jochum van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert van Hardenberch 57 

stuiver van 14 plakken. 
-Assele Johansz is schuldig aan Jochum van Mullem ƒ6 koopmansgulden 
en 10 stuivers Brabants; dd 17-08. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

2175 RAK  80 - ll FOLIO:       467 DATUM:        02-09-1545 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Reynersz, Arent Gevolmachtigde  
  Mensschen, Arent Volmachtgever Amersfoort 
  Cleeff, Henrick van Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Voor zijn opdrachtgever heeft comparant een volmacht verstrekt aan 

Henrick van Cleeff om, in der minne of gerechtelijk, namens Bije, de 
echtgenote van opdrachtgever, de rechtsvordering voort te zetten tegen 
Griete, de weduwe van Johan Seysincx, afkomstig van de erfenis van Bijes  
vader, Johan Seysinck.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2176 RAK  80 - ll FOLIO:       467 DATUM:        07-09-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schoemacker, Ariaen Schuldenaar  
  Berentsz, Berent Schuldeiser  
  Wyssen, Roeloff van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Berent Berentsz 18 stuivers Brabants. 
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-Aan Roeloff van Wyssen 12 stuivers van 14 plakken; dd 02-10. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2177 RAK  80 - ll FOLIO:       467 DATUM:        19-09-1545 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Arent Comparant   
  Wieringen, Peter van Begunstigde Memoriemeester 

1
) 

     
 samenvatting Comparant heeft overgedragen van het bedrag van 10 h.p. dat hij van de 

stad ontvangt, aan Peter van Wieringen q.q. 7 h.p. op Pasen 1546 
afkomstig van het stellen van het uurwerk.  

   
 bijzonderheden 

1
) van het Onbevlekte Vrouwe memorie 

   

 

 

2178 RAK  80 - ll FOLIO:       467 DATUM:        02-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloff, Anna Schuldenares Echtg. Roeloff Backer 

1
) 

  Robrechtsz, Griete Schuldeiseres  
  Anna Schuldenares Echtg. Johan Hansz 
  Dewe Schuldeiseres Echtg. Symen Jellesz 
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Griete Robrechtsz 20½ Joachimsdaalder, te 

betalen met Vastenavond a.s., afkomstig van 4 rol linnendoek.   
-De vrouw van Johan Hansz is schuldig aan de vrouw van Symen Jelesz 5 
h.p. van 10 gosselers en 3 gosselers; folio 467v, dd 14-10. 

   
 bijzonderheden 

1
) in de Hagen 

   

 

 

2179 RAK  80 - ll FOLIO:       467v DATUM:        03-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Arent Schuldenaar In de Hagen 
  Vriese, Peter Schuldeiser Kremer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Vriese een bedrag van ƒ13½ 

ph.g. van 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden, afkomstig van 
koopmanschap van doek, te betalen de helft met Midvasten en de andere 
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helft in mei 1546, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen totdat 
alles betaald is.  
NB. in de kantlijn: op 28-07-1546 is alles betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2180 RAK  80 - ll FOLIO:       467v DATUM:        15-10-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coster, Arent Schuldenaar  
  Pelser, Henrick Schuldeiser  
  Cornelis, Alijt Schuldenares  
  Bull, Jochum Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Pelser ƒ1½ ryder. 

-Alijt Cornelis is schuldig aan Jochum Bull ƒ4 g.g.; dd 30-10. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2181 RAK  80 - ll FOLIO:       467v DATUM:        10-11-1545 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alijt Wed. Aucke Timmermans Moeder 
  Smijt, Albert Echtgenoot  
  Hodde, Henrick Voogd  
  Hekelmacker, Peter Voogd  
  Wieringen, Jan v.  -  sr Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar kinderen bewezen te hebben als hun 

vaders erfdeel een bedrag van ƒ45 g.g. samen en een bed  met toebehoren; 
zij komt nu tot de conclusie haar kinderen tekort gedaan te hebben en hen 
samen nog ƒ100 te geven boven hetgeen zij reeds ontvangen hebben. Haar 
broer Arent in Dalfsen zal het geld beleggen; alles te vererven van het ene 
kind op het andere. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2182 RAK  80 - ll FOLIO:       468 DATUM:        13-11-1545 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
  Kampen  
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 comparanten Vene, Alffert van der Comparant En echtg. Jacop (v) 
  Wouw, Jaspar van Schuldeiser  
  Campen, Willem van  Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten geven als onderpand aan de voogden over de kinderen van 

boekbinder wijlen Jan Evertsz, hun huis en hof en al hun goederen voor 
hun aandeel, te weten 25½ stuivers Brabants en 1 duit per jaar, afkomstig 
van de 11 h.p. per jaar die de kinderen toekomen en beloven hiervan 
vestenis te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2183 RAK  80 - ll FOLIO:       468 DATUM:        19-11-1545 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bouwensz, Ariaen Comparant Den Briel 
  Geertsz, Willem Zwager En echtg. Neelken 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn overleden broer Bouwe Jansz, wiens 

erfgenaam hij is, via Willem Geertsz en Neelken diens nagelaten goederen 
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) zuster van comparant 

   

 

 

2184 RAK  80 - ll FOLIO:       468v DATUM:        27-11-1545 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wynolts, Alijt Schuldenares  
  Hoyersz, Jutte Schuldeiseres  
  Berents, Alijt Schuldenares Brunnepe 
  Symons, Claes Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jutte Hoyersz ƒ1 ph.g. en 10 stuivers 

Brabants. 
-Alijt Berentsz is schuldig aan Claes Symons ƒ2 koopmansgulden en 3 
stuiver Brabants; dd 09-12. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2185 RAK  80 - ll FOLIO:       468v DATUM:        01-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Michiels, Alijt Schuldenares  
  Robertsz, Griete Schuldeiseres  
  Coster, Arent Schuldenaar  
  Metselaer, Coert Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante  is schuldig aan Griete Robertsz ƒ21 enkele ph.g. min 1½ 

plak. 
-Arent Coster is schuldig aan Coert Metselaer ƒ5½ g.g. en 1 oord, stuiver 1 
ryder met 1 stuiver voor de gulden; dd 01-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2186 RAK  80 - ll FOLIO:       468v DATUM:        01-02-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remen, Adriaen van Gevolmachtigde  
  Bierback, Gerrijt Volmachtgever Alias Frans 
  Cluppel, Geert Schuldenaar  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

Geert Cluppel een bedrag van ƒ544 g.g. en 18 stuivers Brabants dat deze 
schuldig was aan Herman Cleverblat volgens handschrift dat schuldenaar 
bij zich gehouden heeft; comparant bedankt hem voor de betaling en 
tevens voor de ƒ7 koopmansgulden 2½ stuiver Brabants  voor onkosten 
met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2187 RAK  80 - ll FOLIO:       468v DATUM:        03-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alijt Schuldenares Echtg. Evert Timmermans 
  Wieringen, Albert v. Schuldeiser  
  Draecks, Alijt Schuldenares  
  Almeloe, Jan van  Schuldeiser  
  Grel, Arent Schuldenaar  
  Albertsz, Gyse Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante  is schuldig aan Albert van Wieringen 14 tonnen kenijte van 

18 claeskens de ton. 
-Alijt Draecks is schuldig aan Jan van Almeloe 11 ryder en 11 stuiver 
Brabants; dd 03-02. 
-Arent Grel is schuldig aan Gyse Albertsz 51½ stuiver Brabants; dd 12-02. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2188 RAK  80 - ll FOLIO:       469 DATUM:        22-02-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Albertsz, Andries Comparant Broers / zuster 
  Albertsz, Egbert Comparant  
  Albertsz, Mechtelt Comparante  
  Hove, Johan ten Executeur  
  Heere, Herman Executeur  
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het 

testament van Alijdt Geertsz een bedrag van ƒ5 ph.g. en een pels voor 
Mechtelt die hen waren toebedeeld, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2189 RAK  80 - ll FOLIO:        469 DATUM:        10-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberch, Arent van Schuldenaar  
  Elegast, Heyman Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Heyman Elegast 2 Joachimsdaalder en 11 

stuivers Brabants van 14 plakken.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2190 RAK  80 - ll FOLIO:        469 DATUM:         17-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Assele Schuldenares Wed. Jan Egbertsz 
  Hero, Herman Momber  
  Hardenberch, Albert van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart Albert van Hardenberch 53 Joachimsdaalder te 

betalen vanwege geleend geld op Vastenavond 1547 en stelt als onderpand 
al haar goederen, koeien, beesten en huisraad totdat alles betaald is; haar 
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huis zal vrij zijn behalve een uitgang van 8 h.p. per jaar. Schuldeiser meldt 
dat hij van haar nog in onderpand heeft twee Schepen rentebrieven, die hij 
zal teruggeven als alles betaald is.  
NB. in de kantlijn: op 07-02-1547 doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2191 RAK  80 - ll FOLIO:      469 DATUM:         22-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gramsbergen, Anna van Schuldenares  
  Robertsz, Griete Schuldeiseres  
  Hardenberch, Arent v. Schuldenaar  
  Hermensz, Luytken Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Griete Robertsz ƒ23 ph.g. afkomstig van twee 

rollen fijn linnendoek, te betalen op Pinksteren met ƒ5 en de rest met 
Michaeli daarna. 
-Arent van Hardenberch is schuldig aan Luytken Hermensz ƒ65 ph.g. en 1 
stuiver Brabants; dd 25-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2192 RAK  80 - ll FOLIO:        469v  DATUM:        10-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alijdt Schuldenares Wed. mr Johan Glasemacker 
  Glasemacker, Hermen Zoon  
  Budde, Jan i.d. Schuldeiser  
     
 samenvatting Vanwege haar zoon, verklaart comparante schuldig te zijn aan Jan in de 

Budde 11 tonnen bier van 18 claeskens de ton, te betalen hiervan de helft 
met St. Jan en de andere helft met Michaeli 1546. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2193 RAK  80 - ll FOLIO:       469v DATUM:        07-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Alijt Schuldenares Echtg. Cornelis Claesz 
  Budde, Jan i.d. Schuldeiser  
  Evertsz, Alijdt Schuldenares Wed. Evert Slachter 
  Kreynck, Gheert Schuldeiser Kerkmeester van 

1
) 

     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Jan in de Budde 20 claeskens. 

-Alijdt Evertsz is schuldig aan Gheert Kreynck q.q. ƒ20 g.g. van het geld dat 
wijlen priester Gheert Kuynreturff van Jonge Tielman in Lissabon 
ontvangen heeft van de dochter van Alijdt die daar gestorven is. 

   
 bijzonderheden 

1
) de St. Nicolaaskerk 

   

 

 

2194 RAK  80 - ll FOLIO:        469v DATUM:         10-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Anna Schuldenares Echtg. Joest Backer 
  Sneeck, Johan van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Johan van Sneeck ƒ6 c.g. min 1 stuiver 

Brabants van haar broers neef. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2195 RAK  80 - ll FOLIO:       469v DATUM:        17-05-1546 

 onderwerp Huurovereenkomst 
   
 onroerend goed Mate land 
  Kampen, in het Buitenbroek 
   
 comparanten Straetkens, Andries Comparant  
  Brouwer, Geert Verhuurder  
     
 samenvatting Comparant verklaart gehuurd te hebben van Geert Brouwer een mate land 

voor vier jaar m.i.v. mei j.l. voor een bedrag van ƒ8 g.g. van 28 stuivers per 
jaar en hij belooft te betalen met Jacobi ƒ4 g.g. en ƒ4 g.g. met Pasen en zo 
ieder jaar.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 470 t/m 471v zijn blanco. 

2196 RAK  80 - ll FOLIO:       472 DATUM:        28-01-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Coepsz, Herman Comparant  
  Kreynck, Gheert Voogd En echtgenote  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn voogd alle bescheiden en overzichten van de 

betalingen ontvangen te hebben, die deze gedaan heeft tot nu toe inzake 
de nalatenschap van comparants vader, Henrijck Coepsz en diens 
echtgenote, waarvan de voogd de administratie heeft gedaan en waarvoor 
comparant hem bedankt met belofte van vrijwaring.  
Hiermee zijn gecompenseerd zijn derde deel van de ƒ100 g.g. aan Blokzijl. 
Hij krijgt nog zijn vierde deel in een jaarlijkse rente van 1 pond, zijn aandeel 
in Bremen van Harman Monsterman, zijn aandeel in het zout van de Sont, 
in zoverre Berent van Wardden de vier kinderen de overwaarde van het 
huis geeft en de 15 h.p. per jaar; mocht comparant sterven zonder 
nakomelingen, dan gaat nog het vierde deel van een jaarlijkse rente van 1 
pond, van Monsterman in Bremen, nu in de Sont, naar zijn broer Johan 
Coepsz en zijn kinderen . 
Hierbij is dit door de voogd aan comparant overgedragen in aanwezigheid 
van Schepenen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2197 RAK  80 - ll FOLIO:       472 DATUM:        06-02-1546 

 onderwerp Schikking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuynretorff, Henrick Intermediair  
  Ysselmuyden, Ernst v. Idem  
  Glauwe, mr Geert Idem  
  Indyck, mr Godschalk t. Idem  
  Cremers, Grietken Comparante e. zijde Eiseres 
  Berentsz, Johan Comparant a. zijde Echtg. Thoenijs (v) 
     
 samenvatting Comparanten, op verzoek van de Raad, verklaren dat zij een schikking 

hebben getroffen tussen Grietken Cremers en Johan Berentsz en diens 
echtgenote inzake de nalatenschap van Marriken Willemsz, grootmoeder 
van Grietken en moeder van Johan Berentsz. Er is afgesproken dat Johan 
aan Grietken geeft ƒ6 g.g. en twee el zwart Kamper laken waar Grietken 
twee kinderen mee kan kleden. Hiermede moeten beide partijen genoegen 
nemen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2198 RAK  80 - ll FOLIO:       472v DATUM:        10-02-1546 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Henrijck Wdn. Stijne Gerrijtsz Uit Kuinre 
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  Petersz, Remmolt Oom Kuinre 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Lijsbeth als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd 8 Joachimsdaalder en moeders kleren en kleinodiën; 
hij belooft haar te verzorgen en onderhouden tot haar volwassenheid, 
waarmee de familieleden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2199 RAK  80 - ll FOLIO:       472v DATUM:        13-02-1546 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Erf in Ens 
   
 comparanten Hermansz, Henrick Wdn. Stijne Gerrijts Kuinre 
  Petersz, Renmolt Voogd Kuinre 
  Petersz, Jan Voogd i.d. Hagen 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn dochter Lijsbeth als moeders erfdeel te  

hebben gereserveerd een jaarlijkse rente van 18 stuivers Brabants die hij 
jaarlijks krijgt van ƒ3 ph.g. uit een erf in Ens volgens bestaande brieven in 
bewaring bij oude Peter van Wieringen; hij zal haar verzorgen en 
onderhouden en voorlopig de rente gebruiken, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2200 RAK  80 - ll FOLIO:       473 DATUM:        20-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sure, Henrijck Schuldenaar En echtg. Kunne 
  Bossche, Egbert ten  Schuldeiser  
  Hille Schuldenares Wed. Evert v. A’foort 
  Warnersz, Peter  Schuldeiser  
  Busch, Henrick ten Schuldenaar  
  Backer, Marten Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert ten Bossche een bedrag 

van 14½ h.p. afkomstig van achterstallige rente; de helft moet betaald 
worden met Pasen en de andere helft met Pinksteren daarna. 
-De weduwe van Evert van Amersfoort is schuldig aan Peter Warnersz 22 
stuivers van 14 plakken de stuiver; dd 03-03. 
-Henrick ten Busch is schuldig aan Marten Backer ƒ3 ph.g.; dd 05-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2201 RAK  80 - ll FOLIO:       473 DATUM:        03-03-1546 

 onderwerp Eed 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hale Comparante Echtg. Geert Baax 
     
 samenvatting Comparante heeft vandaag een eed gedaan omdat zij bij sententie van de 

Raad dd 26 februari tussen haar en Johan Cornelijsz daartoe verplicht is  
“ut patet a libello”, zoals blijkt uit het boek der Sententies. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2202 RAK  80 - ll FOLIO:       473 DATUM:        27-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbertsz, Henrick Comparant Heerde 
  Hove, Joan ten Executeur Broer 
  Here, Herman  Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart van de executeurs de ƒ5 ph.g. ontvangen te hebben 

van het legaat dat Alijt Geertz, zijn tante, in haar testament aan hem 
gegeven had, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2203 RAK  80 - ll FOLIO:       473 DATUM:        29-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dubbeltsz, Henrick Comparant  
  Nyber, Maurys Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Maurys Nyber ontvangen te hebben de 39 

schellingen Hollands van 6 stuiver de schelling, die Maurys hem schuldig 
was van 1½ vat Jopenbier volgens vonnis van de Raad; hij bedankt hem 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2204 RAK  80 - ll FOLIO:       473v DATUM:        06-04-1546 

 onderwerp Borgstelling 



428 

 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claesz, Henrick Borg  
  Diricksz, Evert Begunstigde van Deventer 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Evert Diricksz van Deventer voor 

hetgeen de Raad van hem krijgt; Evert belooft hem schadeloos te stellen 
en te vrijwaren 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2205 RAK  80 - ll FOLIO:       473v DATUM:        12-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goertsz, Henrick  Schuldenaar  
  Jansz, Henrick Schuldeiser  
  Pagieter, Henrick Schuldenaar  
  Wou, Jaspar van Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Henrick Jansz ƒ3 ph.g. en 2 stuiver Brabants 

van 14 plakken. 
-Henrick Pagieter is schuldig aan Jaspar van Wou ƒ2 enkele ph.g. en 3 
stuivers Brabants; dd 10-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2206 RAK  80 - ll FOLIO:       474 DATUM:        03-02-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten IJde Schuldenaar Echtg. Gheert Meeusz 
  Willemsz, Albert  Schuldeiser  
  Netelconinck, Jan Ev. Gevolmachtigde  
  Claesz, Willem Volmachtgever  
  Wolters, Luytgen Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Albert Willemsz ƒ11 ryder en 11 stuivers en 1 

taecke wijn voor het gerechtsgeld. 
-Namens zijn opdrachtgever, is Jan Evertsz Netelconinck schuldig aan 
Luytgen Willemsz ƒ2 g.g. en 1½ stuiver Brabants; dd 03-02. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2207 RAK  80 - ll FOLIO:       474 DATUM:        10-02-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed 1. Huis 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Gheert Loozensteeg 
  2. Huis 
      Kampen, Geerstraat vd Aa 
   
 comparanten Koepsz, Johan Comparant En voor broer Henrijck 
  Kuynretorff, Henrijck Voogd  
  Kreynck, Gheert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broer Henrijck, ontvangen te 

hebben van Henrijck Kuynretorff en Gheert Kreynck alle bescheiden en 
gelden van de administratie van de goederen die zij als voogden beheerd 
hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
Verder melden comparant en echtgenote Gerrijtje met de voogden te 
hebben afgesproken hun broer Henrijck levenslang te verzorgen en te 
onderhouden waarvoor zij ontvangen het ¼ deel en het 

1/
8 deel van een 

huis dat Fije Luders gegeven heeft, verder het ¼ deel van het huis van hun 
overleden vader Henrijck Coepsz, aan contant geld ƒ27 g.g. van 28 stuiver 
Brabants, nog een jaarlijkse rente van 3½ stuiver Brabants gevestigd op 
het huis van Hillegont Kniggen; mocht comparant of zijn vrouw overlijden 
vóór Henrijck, dan staat het hem vrij elders in de kost te gaan en de 
revenuen daarvoor te gebruiken. Comparanten stellen daarvoor als 
onderpand hun aandeel in de huizen en goederen, die dus niet verkocht 
mogen worden; als Henrijck eerder sterft dan comparanten, dan erven zij 
de goederen en bezittingen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2208 RAK  80 - ll FOLIO:       474v DATUM:        18-02-1546 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dulleman, Johan van Borg  
  Ee, Henrick van Schuldenaar  
  Vriese, Peter  Schuldeiser Kremer 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Henrick van Ee van Peter Vriese gekocht heeft 7 

stukken linnendoek voor een bedrag van ƒ41 ryder van 22 stuivers 
Brabants en dat Henrick dit met Pinksteren zal betalen, waarvoor 
comparant borg staat. 
NB. in de kantlijn: op 08-05-1546 is de akte doorgehaald.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2209 RAK  80 - ll FOLIO:       474v DATUM:        03-03-1546 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slotemaker, Johan Schuldenaar  
  Robertsz, Loy Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Loy Robertsz ƒ12 ph.g. min 1 oord, 1 ryder met 

1 stuiver voor de gulden en 15 gosselers voor gerechts geld; hiervoor is  
comparant zoon borg, te betalen op Pasen ƒ3 ph.g., met Midzomer weer ƒ3 
ph.g. en met Jacobi ƒ3 ph.g. en de laatste termijn met Michaeli. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2210 RAK  80 - ll FOLIO:       474v DATUM:        11-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Broederstraat, tussen .. van Dulmen en .. (onleesbaar) 
   
 comparanten Jacob  (v) Schuldenares Wed. Gyse Blockzijl 
  Boegherman, mr Reyner Momber Secretaris 
  Jansz, Fenne Schuldeiseres Zuster i.h. Buitenconvent 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan zuster Fenne Jansz een bedrag 

van ƒ70 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, waarvoor zij als 
onderpand stelt haar huis, strekkend van de straat tot aan de dijk van het 
huis van Ysselmuyden; zij zal jaarlijks verrenten ƒ3½ g.g. en aflossen met 
20 tegen 1; als het onderpand t.z.t niet goed genoeg is, dan moet een 
betere vestenis worden  gesteld.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2211 RAK  80 - ll FOLIO:       475 DATUM:        12-03-1546 

 onderwerp Contract 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriesgen, Jan Comparant Schipper 
  Worst, Hans Comparant Idem 
  Raven, Lambert Comparant Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn elkaar te helpen 

en te steunen bij hun scheepstochten naar het oosten en het westen, tegen 
zeerovers en andere vijanden, bij schade en averij, elkaar naar de  
dichtstbijzijnde haven te brengen enz., waarvoor zij een waarborgfonds 
oprichten van ƒ50 g.g. elk te betalen uit het schippersgoed en niet uit het 
redersgoed; wie bij nacht voorbij de Admiraal uitloopt, betaalt ƒ1 g.g boete 
bij het eerste land waar men aankomt. Indien enige schipper zich hierbij wil 
aansluiten, zal hij dit contract moeten ondertekenen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2212 RAK  80 - ll FOLIO:       475v DATUM:        15-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacob (v) Schuldenares Echtg. Sybrant Brantsz 
  Robertsz, Griete Schuldeiseres Echtg. Peter Vriesen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Griete Robertsz een bedrag van 

ƒ6 ryder afkomstig van een stuk linnendoek dat zij van haar gekocht heeft, 
te betalen op Pinksteren a.s. waarvoor al haar goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2213 RAK  80 - ll FOLIO:       475v DATUM:        15-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Symonsz, Johan Comparant Schoonzoon  van 

1
) 

  Gese Echtgenote Dochter van 
1
) 

  Schenkel, Wolff Voogd  
  Willemsz, Reyner Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de mombers over Merrijken, de weduwe van 

overledene, ontvangen te hebben het geld en de goederen van het 
sterfhuis van hun ouders, m.u.v. de laatste termijn van het schip van Jan 
Vriesen; zij bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) wijlen  Henrick Bergervaresz 

   

 

 

2214 RAK  80 - ll FOLIO:       475v DATUM:        16-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Comparante Dochter Wilde Geert 
  Kruese, Claes Momber  
  Witte, Claes Executeur Schout Kampen 
     
 samenvatting Comparante, inwoonster van Amsterdam, verklaart ontvangen te hebben  

van de schout van Kampen, executeur van het testament van Johanna die 
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Wilde, weduwe van Lambert ten Starte de ƒ50 Rijnse g.g. van 28 stuivers 
Brabants voor de gulden en een pels met ƒ1 koopmansgulden om voering  
voor de pels te kopen, zoals testamentair bewezen is, waarvoor zij de 
executeurs bedankt met belofte van vrijwaring. Zij kan geen verder 
aanspraken maken op de erfenis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2215 RAK  80 - ll FOLIO:       476 DATUM:        20-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johanna Schuldenares Echtg. Henrick Jansz 
  Schomaker, Luyken Schuldeiser  
  Jacob (v) Schuldenares Wed. Gyse Blokzyl 
  Alijt Schuldeiseres Echtg. Jan Woltersz 
  Vrericx, Griete Schuldeiseres  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Luyken Schomaker ƒ8 ph.g. van 1 ryder met 1 

stuiver van 14 plakken voor de gulden. 
-De weduwe van Gyse Blokzyl is schuldig aan de vrouw van Jan Woltersz 
ƒ2 ryder en 1 taecke wijn; dd 19-03. 
-Aan Griete Vrericx ƒ3 courant; folio 476v, dd 25-03. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2216 RAK  80 - ll FOLIO:       476 DATUM:        22-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Vriese, Joest Schuldenaar  
  Wienersz, Johan Schuldeiser  
  Wennemersz, Dirick Schuldeiser  
  Albertsz, Fije Borg  
  Berentsz, Jochum Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig ter zijn aan Johan Wienersz en Dirick 

Wennemersz een bedrag van ƒ40 ph.g., te betalen de helft met Pasen 1548 
en de rest het jaar daarna, waarvoor hij zijn schip waarop hij meestal vaart 
als onderpand stelt en zijn overige goederen; er zijn borgen aangesteld.  
NB. in de kantlijn: op 00-03-1552 is de akte doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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2217 RAK  80 - ll FOLIO:       476 DATUM:        22-03-1546 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Jelijsz, Johan Volmachtgever  
  Jelijsz, Willem Gevolmachtigde Broer 
  Kuynreturff, Henrick Executeur  
  Ygerman, Claes Idem  
  Lentynk, Claes   Idem  
  Hodde, Henrick Idem  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Willem om namens hem 

te ontvangen en te laten verzegelen de opdracht die de executeurs en 
mombers van Lysbeth Doedens en haar kleinkinderen voor haar 
erfgenamen heeft, alsof volmachtgever er zelf bij aanwezig was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2218 RAK  80 - ll FOLIO:       476v DATUM:        25-03-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Wrongen schuit 
   
 comparanten Vriese, Joest Schuldenaar  
  Backer, Roloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roloff Backer een bedrag van ƒ52 

ph.g. te betalen de helft met Midvasten 1547 en de rest een jaar daarna, 
afkomstig van een gewrongen schuit die hij van Roloff gekocht heeft, 
waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn andere 
goederen. 
NB. in de kantlijn: op 07-04-1547 heeft schuldeiser de bekentenis 
overgedaan aan Claes Dubbeltsz; dd 17-02-1549 is aan Claes betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

2219 RAK  80 - ll FOLIO:       476v DATUM:        27-03-1546 

 onderwerp Lening 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Backer, Johan Goessensz Comparant  
  Albertsz, Lutger Echtgenote  
  Stellynck, Henrick Vicaris H. Drievuldigheid van 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de ƒ30 g.g. van 28 stuivers de gulden, die zij te 

leen hebben ontvangen van de vicaris van de Drievuldigheids vicarie 
binnen twee jaar na a.s. Pasen betaald zullen worden, af te lossen met een 
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rente van 5 h.p. per jaar en gevestigd op hun huis; als onderpand stellen zij 
al hun goederen, zodat priester Henrick Stellynck geen enkele schade zal 
lijden. 

   
 bijzonderheden 

1
) OLV kerk te Kampen 

   

 

 

2220 RAK  80 - ll FOLIO:       476v DATUM:        29-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thoenisz, Johan Comparant  
  Hermansz, Gysbert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Gysbert Hermansz ontvangen te hebben de ƒ11 

g.g. van 28 claeskens die Gysbert hem schuldig was van laken ………. 
(onleesbaar) 

   
 bijzonderheden Slecht leesbaar ivm vochtschade 
   

 

 

2221 RAK  80 - ll FOLIO:       477 DATUM:        31-03-1546 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Clynckert  
   
 comparanten Vriese, Idze Verkoper  
  Dyrxsz, Claes Tussenpersoon Monnikendam 
  Jacobsz, Cornelis Tussenpersoon Idem 
  Jacobsz, Marten Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Claes Dyrxsz en Cornelis  

Jacobsz een bedrag van ƒ180 van 20 stuivers de gulden vanwege een 
schip, een clynckert genaamd, dat Marten Jacobsz van Amsterdam van 
hem gekocht heeft en dat in de Veneriet, Genemuiden, ligt onder beslag 
van Idze vanwege het geld dat Marten nog niet ontvangen heeft; koper 
heeft het schip doorverkocht aan Claes en Cornelis; verkoper heeft dit geld 
ontvangen op voorwaarde dat indien Marten de tussenpersonen hierop 
aanspreekt, Idze is gehouden Claes en Cornelis schadeloos te houden en 
het geld te restitueren, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen. 
NB. in de kantlijn: op 24-03-1551 heeft Cornelis Jacobsz de akte 
doorgehaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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2222 RAK  80 - ll FOLIO:        477 DATUM:         02-04-1546 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graes, Jacob van Volmachtgever Deventer 
  Graes, Dirick van Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Dirick van Graes om namens hem 

zijn deel te vorderen dat hij van zijn ouders in Deventer geërfd heeft. 
Comparant meldt van zijn broer ontvangen te hebben 40 daalders.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2223 RAK  80 - ll FOLIO:        477 DATUM:         05-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Yde Schuldenares Echtg. Gheert Meeusz 
  Claesz, Warner Schuldeiser  
  Meppell, Jan van Schuldenaar  
  Wyringen, Albert van  Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Warner Claesz ƒ1 ph.g. 

-Jan van Meppell is schuldig aan Albert van Wyringen ƒ4 ph.g.; dd 07-04. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2224 RAK  80 - ll FOLIO:      477v DATUM:         12-04-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Johan (v) Schuldenares Echtg. Luytken Hermansz 
  Brouwer, Dirick Schuldeiser  
  Jacob (v) Schuldenares Wed. Gyse v. Blockzyll 
  Brant, Willem  - jr Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparante is schuldig aan Dirick Brouwer ƒ15 ph.g. en 5 stuivers. 

-De weduwe van Gyse van Blockzyll is schuldig aan Willem Brant de Jonge 
ƒ20 ph.g. van 20 stuivers en 14 plakken de stuiver; dd 14-04. 

   
 bijzonderheden Geen 
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2225 RAK  80 - ll FOLIO:       477v DATUM:        01-03-1546 

 onderwerp Verkoop roerende goederen 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knyppenborch, Johan Verkoper  
  Brouwer, Herman  Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart verkocht te hebben aan Herman Brouwer voor een 

bedrag van ƒ100 g.g. al zijn losse goederen en huisraad: potten, ketels, 
kledingkasten, kisten, bedden, bedsteden, kleden die zich bevinden in zijn 
woonhuis, m.u.v. een bank die toebehoort aan Peter van Nuys. Comparant 
heeft het geld ontvangen en koper mag de goederen onmiddellijk komen 
halen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2226 RAK  80 - ll FOLIO:       477v DATUM:        14-05-1546 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Deventer, Johan van Schuldenaar  
  Vriese, Johan Schuldeiser  
  Johanna Schuldenares Echtg. Jan Henricksz 
  Lubbertsz, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting -Comparant is schuldig aan Johan Vriese en echtgenote ƒ5 ph.g. en 1 

taecke wijn voor het gerechtsgeld. 
-De vrouw van Jan Henricksz is schuldig aan Henrick Lubbertsz ƒ5 ph.g. en 
1 oord, 1 ryder en 1 stuiver voor de gulden; dd 18-05. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

a.m.alink©december2014 

 

 

 

 

 

 

 


