1

2

3

4

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

DATUM:

16-01-1536

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuper, Anthonijs
Wilsem, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Wilsem 40 stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jans, Hermens
Zwane, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Zwane ƒ79 ph.g. afkomstig
van een potschip met toebehoren, die hij zal betalen op St. Lambert a.s. met
ƒ25 ph.g. en de helft van de rest in mei en tenslotte met St. Lambertus de
andere helft; hij stelt als onderpand het potschip en al zijn andere goederen.
NB. in de kantlijn: op 00-12-1536 is ƒ25 ph.g. betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ditmertsz, Alidt
Reynerszen, Reyner

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Reyner Reynerszen 40 stuivers
Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-01-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Steenwijk

24-01-1536

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

1

onleesbaar

5

6

comparanten

Brants, Anna
Andriesz, ??

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant bekent schuldig te zijn aan (onleesbaar) Andriesz ƒ(idem) g.g. en
stelt tot onderpand haar tresor.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anne
Budde, Johan Jansz
Martesz, AnneFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Apell, Herman ten
Keysersz, Alidt

DATUM:

16-01-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares

Echtg. mr Bartolts

Schuldeiser
Schuldenares

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Jansz Budde 65 stuivers.
-Anne Martesz is ƒ7-05 ph.g. schuldig aan Herman ten Apell.
-Alidt Keysersz is ƒ9 ph.g. schuldig aan (onleesbaar).

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alydt
Coppes, Jacob
Vriese, Bouwe Jansz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar vier minderjarige kinderen, Albert, Johan
alias Jelle, Peterken en Tryncke als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ƒ25 ph.g. en voor zijn dochter Trijnke nog een gordel met verguldsel en
belooft hen te verzorgen en op te voeden, waarvoor zij haar goederen als
onderpand stelt en waarmee de voogden tevreden zijn. Ook de familie van
de vader, Symon Jelles en Evert Baers zijn het hiermee eens.

bijzonderheden

Geen toestemming

DATUM:

01-02-1536

Wed. Jelle Pelsers
Voogd
Voogd

2

Moeder

7

8

9

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1v
Schuldbekentenis

DATUM:

09-02-1536

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert Anna
Schoemacker, Joachim
Wayer, Gheert
Brants, Anna
Claes, Zwarte
Dulman, Jan van

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Joachim Schoemacker 15
stuivers. Ook is zij schuldig aan Gheert Wayer 13 stuivers.
-Anna Brants is schuldig aan Zwarte Claes ƒ3 hoornguldens.
Zij bekent ook schuldig te zijn aan Jan van Dulman 25 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
1v
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Alffertsz, Arent
Vene, jfr Margrethe vd

samenvatting

Comparant verklaart dat omdat jfr Margrethe vd Vene voor het jaarlijkse
onderhoud van de ornamenten van de St. Nicolaaskerk gegeven heeft ½ h.p.
gevestigd op haar huis en erf …….

bijzonderheden

Deels onleesbaar.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert, Anna
Cuper, Henrick
Peerdentoren, Anna in de
Cornelis, Steven
Kistemacker, Hermen
Ruyter, Claesz
Claesz, Alidt
Vleishouwer, Bartolt
Beertszen, Evert
Brants, Anna
Brandt, Heymen

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

01-03-1536

Comparant
Comparante

DATUM:

3

08-03-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar

Schroer, Arent
Neyster, Janneken den

10

11

Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Cuper ƒ9 ph.g.
-Anna in de Peerdentoren is schuldig aan Steven Corvemaker ƒ3 ph.g. - dd
09-03
Idem aan Hermen Kistemacker ƒ7-02 ph.g. - dd 28-03.
Idem aan Claesz Ruyter ƒ1 ph.g. betaalbaar op Palmzondag a.s.
-Alidt Claesz is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ3 ph.g. en één oord
Hollands; dd 29-03
-Anna in de Peerdentoren is schuldig aan Evert Beertszen ƒ2½ ph.g.; dd 0503 en aan Janneken den Neyster 16 h.p. en 7 plakken.
-Anna Brants is schuldig aan Heymen Brandt ƒ13 g.g., aan Arent Schroer ƒ3.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

Platte schuit

comparanten

Roem, Andriesz
Petersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Petersz ƒ50 ph.g. afkomstig
van een platte schuit en belooft dit te betalen in drie halfjaarlijkse termijnen:
op (onleesbaar), met Pinksteren 1537 en met St. Maarten daarna, waarvoor hij
als onderpand stelt de platte schuit met toebehoren en zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op ƒ17 ph.g. na is alles betaald; in 1537 meldt schuldeiser
alles te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
2v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alidt
Delden, Arent v.
Arent
Scep, Jan
Jacobs, Anne
Luesse, Dirck
Smit, Gheert
Alidt
Elegast, Heymen
Anna
Schuirman, Rotger

DATUM:

24-05-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-05-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

4

Blokzijl
Scheepstimmerman

Echtg. Winolt Corvemaker
De vrouw van Geert Gijsen

Echtg. Engbert Backer
Echtg. Peter Dragers

12

13

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Arent van Delden ƒ2-03 ph.g.
-De vrouw van Gheert Gijsen is schuldig aan Jan Scep ƒ3-11½ ph.g., dd 1906.
-Anne Jacobs is schuldig aan Dirck Luesse 9½ lichte ponden; dd 26-06.
Tevens aan Gheert Smit ƒ4-05 ph.g.; dd 27-06.
-De vrouw van Engbert Backer is schuldig aan Heymen Elegast 9 stuiver; dd
02-07.
-Anna, de vrouw van Peter Dragers is schuldig aan Rotger Schuirman ƒ3½
ph.g. min een ½ oord wegens goede rekenschap; dd 10-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
2v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Andrieske
Jacob(je)
Cleef, Henrick van

samenvatting

Comparanten, dochters van wijlen Arent Mesmakers, verklaren van hun
overleden tante Geese Trumpers ontvangen te hebben Andrieske ƒ50 g.g.,
Anna en Jacobje elk ƒ25 g.g. die Hermen Peter Cuipers en Dirck van
Lochem als hun tantes executeurs aan hen hebben betaald zowel in geld als
in goederen en het aandeel van hun zuster Alydt die in het goed is blijven
wonen; zij bedanken hen voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Droechscheer, Claes
Mottetabbers, Anna
Jacobszen, Willem

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Claes Droechscheerder ƒ3 en één oord.
-Anna Mottetabbers is schuldig aan Willem Jacobszen ƒ3 ph.g.

bijzonderheden

Geen

13-07-1536

Comparante
Comparante
Comparante
Momber

DATUM:

19-07-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

5

Echtg. Vrerick Bierbisscop

14

15

16

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3
Schuldbekentenis

DATUM:

19-07-1536

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Lubbertszen, Albert
Albertszen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Albertszen een bedrag van
ƒ55 ph.g. min één oord afkomstig van een karveelschip en belooft dit te
betalen zodra hij terug is uit Hamburg, dan zal schuldeiser het geld
ontvangen van Jan Vranckenberch die comparant nog geld schuldig is,
meer dan wat comparant aan schuldeiser verschuldigd is, waarvoor hij het
schip als onderpand stelt en al zijn overige goederen. Schuldeiser zal hem
in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuper, Thonis
Vosz, Jan
Beck, Albert Henricks
Graes, Jacob van

samenvatting

De vrouw van Thonis Cuper is schuldig aan Jan Vosz 18 stuivers Brabants.
Albert Henricksz Beck is schuldig aan Jacob van Graes ƒ13 g.g. wegens
pacht en stelt daarvoor als onderpand zijn beste merrie.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Albert
Gerritsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritsz 21 rijder en 20
stuivers Brabants, die hij zal betalen op Michael a.s. met ƒ4 en op Midwinter
met ƒ3½, op Midvasten 4½ rijder en in mei nog 4½ rijder en met St. Jan
daaropvolgend 1537 nog 5 rijder; deze betalingen zijn afkomstig van het
wedden bij het papegaaischieten, zoals overeengekomen met Johan

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-07-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Emmeloord

De echtgenote van …

02-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

6

Tonysz, Hermen Symonsz, Claes Kerstkensz, Willem Tynertsz. Comparant
stelt ten onderpand zijn paarden en zijn wagen.

17

18

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Albert
Thomaszen, Goessen
Appolonia
Corvemacker, Peter
Brants, Anna
Kremer, Peter
Mottetabberts, Anna
Luykensz, Anna
Kremers, Mette
Peerdetoren, Anna in de
Berentsz, Griete
Cremer, Peter

DATUM:

16-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser

Echtg. Jan Corvemacker

samenvatting

- Comparant is schuldig aan Goessen Thomaszen ƒ13 ph.g.
-Appolonia is schuldig aan Peter Corvemacker 27 stuivers.
-Anna Brants is schuldig aan Peter Kremer 70 stuivers, waarvan zij wekelijks
4 stuivers Brabants aflost totdat alles is betaald; aan Peter Cremer ƒ3
koopmansgulden.
-Anna Mottetabberts is schuldig aan Goessen Thomaszen 48 stuivers
Brabants, dd 12-09; aan Jacob Hermesz ƒ6 ph.g., dd 20-10.
-Anna Luykensz is schuldig aan Mette Kremer 28 stuivers Brabants.
-Anna in de Peerdetoren is schuldig aan Albert Henrickszen 16 stuivers
Brabants; dd 28-08. Tevens aan Griete Berents ƒ8 ph.g. waarvoor zij haar
paard en wagen als onderpand geeft, dd 11-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3v
Onderpand

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Doedensz, Anna
Doedensz, Hans
Mathias

samenvatting

Comparante, wier man ziek is en niet aanwezig, stelt gerechtelijk ten
onderpand aan de waard van de Witte Hond in Amsterdam al haar goederen
en die van haar echtgenoot in de vrijheid van Kampen, roerende zowel als
onroerende, in verband met de schuldbekentenis die hij in handen heeft.

DATUM:

26-10-1536

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

7

Echtg. Evert Hermszen
Broeder
1
Waard van de Witte Hond )

19

20

21

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
3v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert, Anna
Hansz, Jorgen
Vaeltken, Willem

samenvatting

Comparante is schuldig aan Jorgen Hansz ƒ10½ ph.g., waarvan zij wekelijks
één oord van een ph.g. betaalt om alles af te lossen; mocht zij in gebreke
blijven, dan mag schuldeiser haar aanspreken voor het hele bedrag.
Verder is zij schuldig aan Willem Vaeltken ƒ2 g.g., dd 20-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Albert
Vleishouwer, Bartolt
Jacobsz, Anna
Corvemacker, Wynolt
Brouwer, Aerent
Schoemaker, Joachim
Alydt
Droochscheerder, Brant

) in Amsterdam

DATUM:

30-10-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

20-11-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Dochter Albert Aukents

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ3 ph.g.
- Anna Jocobsz is schuldig aan Wynolt Corvemacker 12½ stuiver Brabants.
-Aerent Brouwer is schuldig aan Joachim Schoemaker 2½ mud rogge, elke
mud van 34 stuivers.
-Alydt is schuldig aan Brant Droochscheerder 11 stuivers, dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

8

25-11-1536

22

23

comparanten

Aertszen, Anthonis
Janszen, Florijs

Schuldenaar
Schuldeiser

Oldebroek

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Florijs Janszen een bedrag van ƒ26
ph.g. afkomstig van twee merries die hij van schuldeiser gekocht heeft,
waarvan hij de helft met St. Maarten zal betalen en de andere helft met
Pasen daaropvolgend en nog ƒ9 ph.g. te betalen in mei a.s. waarvoor hij als
onderpand stelt de twee merries en zijn overige goederen.
Verder spreekt hij af met schuldeiser dat hij nog ƒ11 ph.g. moet betalen met
de a.s. kermis waarvoor al zijn goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Erf en goed
Oldebroek

comparanten

Ygermans, Alidt
Reynersz, Reyner
Vriese, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart dat Roloff Twenth een mud rogge heeft afgelost van
de jaarlijkse drie mud afkomstig van de kinderen van Tyde Clinge en de
familie Ygerman, gevestigd op een goed in Oldebroek, waarvan Ernst van
Holte uit Elburg de papieren heeft, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heerde, Anthonis van
Helle, Reyner ter
Nest, Hermen
Dircksz, Peter
Heerde, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat de voogden over zijn zuster Anne van Heerde hem
overhandigd hebben 2 brieven van 8 h.p. per jaar die zij van haar ouders
geërfd heeft, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

09-12-1536

Comparante
Momber
Momber
Schuldenaar

22-01-1537

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

9

En echtg. Alidt

24

25

26

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4v
Schuldbekentenis

DATUM:

24-01-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stachouwer, Albert
Cremer, Henrick
Mottetabbert, Anna
Dieffolt, Henrick van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Cremer 26½ stuiver.
-Anna is schuldig aan Henrick van Dieffolt ƒ3 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat

comparanten

Cuper, Albert

samenvatting

Comparant verklaart van zijn broers/zusters en zwagers de goederen en
erfenis van zijn moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt. Hij
belooft daarom geen aanspraken te maken op het aandeel dat Michiel Everts
en comparants zuster hebben in het huis in de Hofstraat, naast Henrick
Baes.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
4v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert, Anna
Touslager, Vrerick
Vaeltken, Willem
Kroechens, Aechte
Ruiter, Claes
Dieffolt, Henrick van
Alidt
Brouwers, Arent
Wiltschutter, Arent de
Hoeffsmyt, Willem
Anna

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

24-01-1537

Comparant

DATUM:

Zoon van Maes Cuper

29-01-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

10

Echtg. Wynolt Corvemaker

Echtg. Herman Glasemacker

Haeck, Gijse

27

28

Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Vrerick Touslager 27 stuiver.
Tevens is zij schuldig aan Willem Vaeltken ƒ7 ph.g., ƒ2 g.g. en één oord te
betalen op Pasen; indien zij in gebreke blijft, zal schuldeiser de grauwe
merrie die zij van Dirck van Veessen gekocht heeft, in beslag nemen.
-Aechte Kroechens is schuldig aan Claes Ruiter 34 stuiver Brabants; dd 0902.
-Anna Mottetabbert is schuldig aan Henrick van Dieffolt ƒ4½ ph.g.; dd 19-02.
-Alidt is schuldig aan Arent Brouwers 16 stuivers Brabants; dd 22-02.
-Arent de Wiltschutter is schuldig aan Willem Hoeffsmyt ƒ8 ph.g., waarvan
betaald 44 stuivers Brabants; dd 25-02.
-De echtgenote van Herman Glasemacker is schuldig aan Gijse Haeck ƒ7
ph.g; dd 28-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek van de Melissteeg

comparanten

Hermensz, Anthonijs
Bommel, Jan van
Wolfert, jfr

samenvatting

Comparant, als boekhouder van de St. Elisabeths Vicarie in het H. Geesten
Gasthuis, verklaart dat jfr Wolfert hem ten behoeve van de vicarie betaald
heeft ƒ180 g.g. afkomstig van de afkoop van een jaarlijkse rente van ƒ9 g.g.
gevestigd op het huis van wijlen Jan Wolfert en zijn echtgenote, betaalbaar
met Pasen; het huis is voortaan vrij van rente.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luyckemersz, Anna
Urck, Jan van
Keysers, Alydt
Brouwer, Zweer

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan van Urck ƒ3 en 16 stuivers.
- Alydt Keysers is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ10 ph.g.; dd 14-03.

bijzonderheden

Geen

03-03-1537

Comparant
Momber
Donatrice

) confesseur van de joffers van het St Michielsconvent

DATUM:

12-03-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

11

1

Oldenzaal - priester )

29

30

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5
Schuldbekentenis

DATUM:

15-03-1537

onroerend goed

Potschip

comparanten

Steenberch, Albert
Henricksz, Dirrick
Cock, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirrick Henricksz en Johan Cock
een bedrag van ƒ29 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren en
belooft het derde deel te betalen met St. Michael, het volgende derde deel
met Pasen en het laatste derde deel met St. Michael daaropvolgend 1538,
waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met toebehoren en zijn
overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 00-04-1540 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heymes, Anna
Vette, jfr
Martens, Anna
Cuper, Alidt
Toenisz, Ariaen
Doetinchem, Geert van
Jans, Anna
Mulhem, Lubbeken van
Bierbisscop, Anna Fred.
Wiringen, Peter van
Wolffs, Anna
Jansz, Alidt
Mottetabbert, Anna
Meppel, Jacob van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan jfr Vette ƒ3½-05 g.g. wegens huishuur en stelt
daarvoor als onderpand haar bed met toebehoren, staand in het huisje.
-Anna Martens is schuldig aan Alidt Cuper 12 stuivers Brabants.
-Ariaen Toenisz is schuldig aan Geert van Doetinchem ƒ9-03 ph.g.; dd 18-04.
-Anna Jans is schuldig aan Lubbeken van Mulhem ƒ6½-03 ph.g.
-Anna Frederick Bierbisscop is schuldig aan Peter van Wiringen ƒ12½.
-Anna Wolffs is schuldig aan Alidt Jansz ƒ4 koopmans gulden, te betalen
ieder half jaar met 10 stuivers Brabants.
-Anna Mottetabbert is schuldig aan Jacob van Meppel 12 stuivers; dd 14-05.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

12

13-04-1537

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

31

32

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Staden, Andries Bolle v.
Johanna

14-05-1537

Comparant
Moeder

Van overledene

samenvatting

Comparant, oom en erfgenaam van wijlen Herman Schepeler, verklaart dat
Johanna hem alle goederen, huizen, huisraad, kleding, kleinodiën, geld,
goud en zilver heeft gegeven die hem toekomen, waarvoor hij haar bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
5v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albert(je)
Brandt, mr Heymen
Brants, Anna
Reynerszen, Arent
Mottetabbert, Anna
Ruiter, Claes
Vaeltken, Willem
Agnieta
Janssen, Arent
Jacobs, Anna
Dirricksz, Joachim
Luyckemersz, Anna
Waele, Claes de
Gysbertszen, Gysbert

DATUM:

16-05-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Jacob v. Packbargen

Echtg. Henrick v. Remuden

samenvatting

-Comparante is schuldig aan mr Heymen Brandt ƒ5-30 g.g. lokale courant.
-Anna Brant is schuldig aan Arent Reynerszen 20 schillingen en 2 stuivers;
dd 25-05.
-Anna Mottetabbert is schuldig aan Claes Ruiter 26 stuivers Brabants.
Tevens aan Willem Vaeltken ƒ9 ph.g. te betalen binnen 14 dagen, zo niet dan
zal schuldeiser haar paard krijgen; dd 25-05.
De vrouw van Henrick van Remuden is schuldig aan Arent Janssen ƒ2 ph.g.;
dd 13-06.
-Anna Jacobs is schuldig aan Joachim Dirricksz ƒ3 ph.g. en aan Gysbert
Gysbertsen ƒ2 ph.g. te betalen binnen 14 dagen.
-Anna Luyckemersz is schuldig aan Claes de Waele 38 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

13

33

34

35

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6
Kinderbewijs

DATUM:

16-06-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tripmackersz, Anna
Willemsen, Rotger
Budde, Johan in den
Raebe, Claes

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gheert, Claes en
Cathrijne als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 ph.g. en
belooft hen te verzorgen en op te voeden, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luyckemersz, Anna
Petersz, Hans
Anna
Pelser, Henrick

Wed. van Willem Gheertszen
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

27-06-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Gijsbert Hermensz

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hans Petersz ƒ15½-3½
koopmansgulden.
-De echtgenote van Gijsbert Hermensz is schuldig aan Henrick Pelser 23
stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Venloe, Alert van
Stegeman, Otto

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Otto Stegeman rechtelijk heeft aangesproken
vanwege diensten aan Lubbert van Oldeneel, rechter in Oldebroek en dat
alles nu naar genoegen is geregeld en dat hij geen aanspraken meer maakt.

bijzonderheden

1

Comparant
Schuldenaar

) alias Schele Alert

14

18-07-1537

1

Lopende bode Elburg )
En echtgenote

36

37

38

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Anna
Vries, Ydze

samenvatting

Comparante verklaart dat zij van de schipper Ydze Vries hoorde dat wijlen
haar man heeft toegestaan dat de schipper voor zijn aandeel in het schip
tweemaal geld heeft moeten opnemen, voor elke reis ƒ31, nu opgelopen tot
ƒ62 die haar man hem schuldig was, dat de schipper dit jaar ‘37 weer geld
heeft moeten opnemen, samen dus een schuld van ƒ82 van drie jaar op
bomerie (gedeeld risico).
Verder verklaart comparante dat haar man ontvangen heeft aan vis ƒ56 g.g.
die de reder toekwamen en die haar man zou hebben betaald als hij niet
gestorven was.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert, Anna
Doerinck, Thonijsz

samenvatting

Comparante is schuldig aan Thonijsz Doerinck 5 mud haver ad 6 stuiver per
mud.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Erf in Kamperveen

comparanten

Waters, Alydt
Schepeler, Johan
Louwersz, Lambert
Jacobs, Albert

samenvatting

DATUM:

21-07-1537

Comparante
Schipper

DATUM:

Wed. Evert H. van Wyen

27-07-1537

Schuldenares
Schuldeiser

03-08-1537

Comparante
Momber
Momber
Echtgenoot

En vader v. dochter

Comparante verklaart dat, omdat het klooster in Brunnepe een erf op
Kamperveen verkocht heeft voor ƒ200 g.g., waarvan ¾ deel hen toebehoort
en ¼ deel aan comparante en haar zwager / voogd, zij ontvangen heeft in
1536 ƒ40 g.g., in dit jaar ƒ25 g.g. en de overige ƒ25 g.g. volgens de
afkoopregeling die ervan is gemaakt.

15

39

40

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
6v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Erf in Kamperveen

comparanten

Waters, Alydt
Schepeler, Johan
Louwersz, Lambert
Jacobszen, Albert

samenvatting

Comparanten verklaren dat omdat het convent van St. Jan in Brunnepe hun
aandeel in een erf op Kamperveen, waarvan het convent ¾ deel bezit,
verkocht hebben voor ƒ90 g.g., zij ontvangen hebben in 1536 ƒ40 g.g. en dit
jaar ƒ25 g.g. en de resterende ƒ25 g.g. volgens de afkoopregeling.
NB. in de kantlijn: op 20-10- 1537 melden comparanten alles ontvangen te
hebben en geen aanspraken meer te maken op het erf.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
7
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Anthonijs
Gerritszen, Jacob
Lubbertszen, Anna
Dotekums, Gheert van
Brants, Anna
Kerckhoff, Kunne
Anna
Wou, Jasper van
Dubbeltsz, Andries
Claeszen, Dubbelt
Mottetabbert, Anna
Brouwer, Gerridt

samenvatting

03-08-1537

Comparante
Momber
Momber
Echtgenoot

DATUM:

13-08-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

De weduwe van …

Echtg. Hermen Glasemacker

-Comparant is schuldig aan Jacob Gerritszen ƒ2½ ph.g.
-Anna Lubbertszen is schuldig aan de weduwe van Gheert van Dotekums 2
stuivers; dd 22-08.
-Anna Brants is schuldig aan de weduwe Kerckhoff ƒ2ph.g. waarvoor zij als
onderpand stelt haar tresor; dd 31-08.
- De echtgenote van Hermen Glasemacker is schuldig aan Jasper van Wou
ƒ6 ph.g. en 15 stuivers Brabants; dd 05-09.
-Andries Dubbeltsz is schuldig aan Dubbelt Claeszen ƒ3 ph.g. en 7 stuivers
Brabants; dd 10-09.
-Anna Mottetabbert is schuldig aan Gerridt Brouwer 32 stuivers Brabants,
dd 24-09; en aan Gheert Waeyert ƒ1½ ph.g. en 25 stuivers Brabants, dd 26-

16

09.

41

42

43

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
7
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Friesendorp, Arent
Grootmeester v. Lijfland
Bommelen, Johan van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat Johan van Bommelen
met hem de goederen heeft afgerekend die hij tot nu toe van de heer
grootmeester van Lijfland ontvangen heeft, zodat er geen verdere
aanspraken zullen komen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
7
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Draeck, Anthonijs
Olst, Johan van
Messemacker, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ10 g.g. en belooft hem te verzorgen en het
kindsdeel uit te keren bij volwassenheid, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mottetabbert, Anna
Droechscheer, Brant
Alidt
Anna

08-10-1537

Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM:

12-10-1537

Wdn. van Marryken
Voogd
Voogd

DATUM:

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenares

17

Vader

09-11-1537

Echtg. Henrick met de Vlekken
Echtg. Dirck Luessen

Bisscop, Thonijs
Alidt
Lubbertszen, Henrick
Anthonia

44

45

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares

Echtg. Engbert Bartoltsz
Echtg. Hermen Reynersz

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Brant Droechscheer 18 stuivers; aan Alidt 19
stuivers Brabants.
-De vrouw van Dirck Luessen is schuldig aan Thonijs Bisscop 30 stuivers,
waarvoor zij als onderpand stelt het hooi; dd 15-11.
-De vrouw van Engbert Bartoltsz is schuldig aan Henrick Lubbertszen ƒ1
ph.g. en 4 stuivers; dd 19-11.
-De vrouw van Hermen Reynersz is schuldig aan Henrick Lubbertszen 25
stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
7v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Willemsz, Albert
Petersz, Hans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Petersz een bedrag van ƒ273
koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft dit te betalen in drie termijnen van ƒ91 op St. Maarten, waarvoor hij
het karveelschip met toebehoren als onderpand stelt en zijn overige
goederen; als hij buitengaats gaat varen, moet er een borg worden
aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
8
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Albert
Alydt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Ulrich van
Doetechem ƒ17 g.g. en ca. 4 oord en afkomstig van drie linnen
weefgetouwen met gereedschap, die hij belooft te betalen met St. Jan a.s.
zodat met Maria Lichtmis 1541 alles is betaald. Hij stelt de weefgetouwen als
onderpand.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-11-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiseres

18

14-01-1538

Harderwijk - linnenwever
Wed. Ulrich v. Doetechem

46

47

48

49

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
8
Transport van erf

DATUM:

23-01-1538

onroerend goed

Erf genaamd de Calmers kamp
Vollenhove

comparanten

Wiringen, Albert van
Holte, Hermen ten
Geye, Dirrick

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben verkocht aan Dirrick Geye de helft van
een erf in Vollenhove, in gebruik bij de meier en zij beloven het over te
dragen als koper daarom verzoekt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
8
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Voichelsz, Peter

samenvatting

Comparante verklaart van Peter Voichelsz ƒ6 ph.g. te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
8v
Schuldvereffening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rentszoon, Arent
Wynters, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan Henrick Wynters zijn hengst met bruine bles
heeft geleend tot Palmzondag a.s.; als comparant schuldeiser dan ƒ15½ van
25 stuivers Brabants betaalt dan mag hij zijn hengst behouden, zo niet dan
mag schuldeiser zijn koeien hebben. Hij krijgt zijn hengst pas terug na
betaling; zijn moeder is borg geworden en belooft te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

Comparant
Comparant
Koper

En echtg. Truyde
Broer/zwager

23-01-1538

Comparante
Schuldenaar

DATUM:

23-01-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

8v

DATUM:

19

Echtg. Jan Hansz

Mulder op de Uterwech
Wonend in de Voskuil

30-01-1538

50

51

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warners, Alidt
Smit, Berent
Anna
Thijs, Hille
Brants, Anna
Cuper, Henrick
Meppel, Berent van
Vene, Alfert vd
Vaeltken, Willem van
Grelle, Arent
Kerckhoff, Kunne

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtg. Lubbert Janszen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Berent Smit ƒ6 ph.g.
-De echtgenote van Lubbert Janszen is schuldig aan Hille Thys 30½ stuiver.
-Anna Brants is schuldig aan Henrick Cuper 29 stuivers Brabants en aan
Berent van Meppel ƒ7½ c.g. van 20 stuivers Brabants.
-Alfert van der Vene is schuldig aan Willem van Vaeltken ƒ12½ ph.g. van 25
stuivers Brabants.
-Arent Grewe is schuldig aan Kunne Kerckhoff 18 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Anthonijs
Jacob(je)

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Gijse van Blockzijl
een bedrag van ƒ214 koopmans gulden, afkomstig van de helft van een
karveelschip, waarvan de weduwe de andere helft bezit; hij belooft te
betalen in drie termijnen op achtereenvolgende St. Maartensdagen,
waarvoor hij als onderpand stelt de helft van het schip met toebehoren en
zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: hiervan is een brief gemaakt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Alidt

DATUM:

09-02-1538

Schuldenaar
Schuldenares

24-02-1538

Comparante

20

Schipper
Wed. Gijse van Blockzijl

Lambertszen, Willem
Lubbertsz, Geert
Cornelijszen, Johan

52

53

Comparant
Comparant
Zwager

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Johan Cornelijszen de
goederen van hun overleden zuster, waarvoor zij hem bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stercke, Anthonis
Bussche, Henrick ten
Anna
Ruter, Claes
Ruveneters, Anna
Cappe, Berent
Brants, Anna
Sticker, Leffer
Thonijs, Anna
Ruveneters, Cathrina
Voerst, Tymen van
Keysers, Alidt
Cremer, Henrick

DATUM:

15-03-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Bakker
Echtg. Lubbert Corvemakers

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Anthonis Stercke ƒ13-06 g.g.
-De echtgenote van Lubbert Corvemakers is schuldig aan Claes Ruter ƒ5
ph.g. en één oord; dd 21-03.
-Anna Ruveneters is schuldig aan Berend Cappe 29 stuivers; dd 01-04.
-Anna Brants is schuldig aan Leffer Sticker ƒ3-05 ph.g. waarvoor haar tresor
onderpand is.
-Anna Thonijs is schuldig aan Cathrina Ruveneters 19 stuivers en aan
Tymen van Voerst; dd 03-04.
-Alidt Keysers is schuldig aan Henrick Cremer ƒ3 g.g. wegens goede
rekenschap.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9v
Belofte van herbouw

onroerend goed

Achterhuisje

comparanten

Cremerts, Anna
Heer, Hermen
Cremer, Henrick Jansz

DATUM:

10-04-1538

Comparante
Momber
Borg

21

Weduwe

54

55

56

samenvatting

Comparante verklaart dat wijlen haar man het achterhuisje heeft afgebroken
en het onderpand dus verminderd is, dat zij als weduwe het achterhuisje zal
herbouwen tussen nu en a.s. St. Jan, waarvoor een borg is aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, Alidt
Borchgertsz, Gertsz
Hanssen, Georgens

samenvatting

Comparante verklaart dat Georgens Hanssen de jaarlijkse rente van 2½ h.p.
van 10 h.p. heeft afgelost, die haar vader, Johan Keyser, gevestigd heeft op
diens huis, en voor deze hoofdsom van ƒ25 hebben zij voor de vader een
kostplaats gekocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
9v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Anna
Pelser, Henrick
Anna
Droechscheer, Vrerick
Dewe
Mottetabberts, Anna
Wayer, Gert

06-05-1538

Comparante
Voogd
Schuldenaar

DATUM:

15-05-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Dirck Luessen
Echtg. Symon Jellissen

samenvatting

-Anna Brants is schuldig aan Henric Pelser ƒ6 ph.g. en aan de echtgenote
van Symon Jellissen ƒ6 ph.g.
-De echtgenote van Dirck Luessen is schuldig aan Vrerick Droechscheer
ƒ1½ ph.g.
-Anna Mottetabberts is schuldig aan Gert Wayer ƒ6 ph.g.; dd 22-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

9v

DATUM:

22

15-06-1538

57

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolfsdr, Anna
Wolf
Reymersz, Arent
Chrafftsz, Gerridt

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Vader

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Reymersz en Gerridt
Chrafftsz om namens haar de erfenis op te eisen die haar moeder Jutte,
gestorven bij jfr Morre, haar heeft nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
10
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alydt
Brouwersz, Jan
Agniete
Droechscheerder, Brant
Anna
Nest, Hermen
Lieffertszen, Anthonijs
Wyringen, Peter van
Mottetabbert, Anna
Wayer, Gheert
Jacobsz, Willem
Brants, Anna
Budde, Johan Jansz
Anna
Cannegieter, Egbert

DATUM:

15-07-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Evert Backer
Echtg. Henrick Petersz
Echtg. Thonijs Starcken

Echtg. Dirck Luessen

samenvatting

-De echtgenote van Evert Backer is schuldig aan Jan Brouwersz ƒ15½
koopmans gulden.
-De echtgenote van Henrick Petersz is schuldig aan Brant Droechscheerder
ƒ62½ c.g.
-De echtgenote van Thonijs Starcken is schuldig aan Hermen Nest 28
stuivers.
-Anthonijs Lieffertszen is schuldig aan Peter van Wyringen ƒ11 g.g. en 5½
stuivers Brabants; dd 15-08.
-Anna Mottetabbert is schuldig aan Gheert Wayer ƒ5 ph.g. en 11½ stuiver en
nog een nieuwe hoed ter waarde van een snaphane en aan Willem Jacobsz
ƒ5 ph.g. en 10 stuiver; dd 26-08.
-Anna Brants is schuldig aan Johan Jansz Budde ƒ6 ph.g. van 25 stuiver te
betalen met Vastenavond a.s. en nog ƒ10 ph.g. en 17 stuivers Brabants en
25 stuiver; 27-08.
-De echtgenote van Dirck Luessen is schuldig aan Egbert Cannegieter 6
stuivers Brabants; dd 18-09.

bijzonderheden

Geen

23

58

59

60

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

10

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Raebe, Anna
Ensz, Johan van
Heerde, Henrick van
Claeszen, Henrick
Peterszen, Jacob

DATUM:

25-09-1538

Volmachtgeefster
Momber
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zuster Claes Raebe

Executeur broer
Idem

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Claeszen en Jacob
Peterszen als executeurs van het testament van haar broer om het geld te
beleggen dat zij van haar broer geërfd heeft en daarbij te handelen zoals zij
zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
10
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Anna
Claes, Alidt
Smyt, Willem
Vene, Alfert van de
Hardenbarch, Evert v.
Straetkens, Andries
Aertsz, Jan

DATUM:

02-10-1538

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Brunnepe

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Alidt Claes 20 stuivers Brabants en aan Willem
Smyt 3 stuivers Brabants.
-Alfert vd Vene is schuldig aan Evert van Hardenbarch ƒ2-01 g.g.; dd 30-10.
-Andries Sraetkens is schuldig aan Jan Aertsz ƒ9 ph.g. en één oord; dd 1712;

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
10v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

DATUM:

24

31-01-1539

61

62

63

comparanten

Willemszen, Albert
Albertszen, Claes

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant is schuldig aan Claes Albertszen ƒ60 ph.g. afkomstig van een
schuit met toebehoren en belooft dit in 5 halfjaarlijkse termijnen te betalen
te beginnen met St. Jacob a.s., waarvoor hij als onderpand stelt de schuit
met toebehoren en zijn overige goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
10v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Land in Mastenbroek
2. Huis
Kampen, Oudestraat, t.o. de Zadelmakerstoren

comparanten

Veen, Alfert van der
Thoenijsz, Jan

samenvatting

Comparant is schuldig aan Jan Thoenijsz een bedrag van ƒ50 g.g. wegens
de aankoop van een boterrente, een vierendeel en een achtstedeel boter
gevestigd op zijn land, en stelt als onderpand zijn huis in de Oudestraat,
tussen wijlen Frerick Lentinck en de zuster van Jan Suertsen

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
10v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herinck, Albert van
Ygersma, Claes
Kremer, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn dochter Merriken als moeders kindsdeel te
hebben gereserveerd ƒ20 g.g. en belooft haar te verzorgen tot haar mondige
jaren, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 04-08-1561 meldt de echtgenoot van Merriken te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

31-01-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-02-1539

Wdn. van Geertruidt Clynge
Voogd
Voogd

10v

DATUM:

25

21-02-1539

Vader

64

65

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schongell, Arent
Droechscheer, Vrerick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Vrerick Droechsscheer om namens
hem de rente en pacht te innen die hem toekomen in Drenthe, Vollenhove,
Salland, Gelderland en in Mastenbroek en daarbij het nodige te doen,
eventueel met rechtsmiddelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alidt
Wou, Willem van
Coelvoet, Armgart op
Cruese, Jan
Veen, Alphert vd
Urck, Jan van
Jans, Alidt
Schoemacker, Jorgen
Willemszen, Roloff

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

07-03-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Ditmers Smyts

Uit Zwolle

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Willem van Wou 20 stuivers Brabants.
-Armgart op Coelvoet verklaart dat Jan Cruese haar de last gerst heeft
betaald die hij van haar gekocht had; dd 21-03.
-Alphert van der Vene is schuldig aan Jan van Urck ƒ3-2 g.g.; dd 20-03 en
aan Roloff Willemszen ƒ15 g.g.; dd 24-03.
-Alidt Jans is schuldig aan Jorgen Schoemacker 9 stuivers; dd 24-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobszen, Arent
Coers, Machtelt

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader
ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt.

bijzonderheden

Geen

15-04-1539

Comparant
Moeder

26

66

67

68

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loeftzen, Alydt
Elegast, Heymen
Krentgen, Aeghte
Harderwijck, Jacop van
Anna
Cremer, Henrick
Mollers, Aefse
Corvemacker, Lubbert

21-04-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan Hanssen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heymen Elegast 25 stuivers Brabants en een
oord van een ph.g. en nog 6 lichte ponden.
-Aeghte Krentgen is schuldig aan Jacop van Harderwijck ƒ3 hoornguldens
en belooft deze tussen nu en Pinksteren te betalen; dd 23-04.
-De vrouw vabn Jan Hanssen is schuldig aan Henrick Cremer ƒ3-1½; dd 0505.
-Aefse Mollers is schuldig aan Lubbert Corvemacker en Weinken
Corvemacker 13 stuivers min een butken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Voogdij

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doedensz, Anna
Doedensz, Jan
Urck, Jan van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij als voogden over haar kinderen heeft gekozen
haar broer Jan en Jan van Urck.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

11

DATUM:

22-05-1539

Comparante
Voogd
Voogd

27

Wed. Evert Hermszen
Broer

24-05-1539

comparanten

69

70

71

Rabe, Alyt
Batman, Berent
Adriaene
Batman, Jan
Preterszen, Jacop
Claes, Henrick

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Executeur
Executeur

Echtgenoot
1
Antwerpen )
Zwager - Antwerpen

samenvatting

Comparante, met volmacht gepasseerd in Antwerpen, verklaart ontvangen
te hebben van de executeurs van het testament van haar broer Claes
Raeben de goederen en erfenis die haar toekomen, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rabe, Anna
Heerde, Henrijck van
Ensz, Jan van
Claes, Henrick
Preters, Jacop

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van haar broer Claes Raebe de erfenis die haar toekomt,
waarvoor zij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
11v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reaels, Alidt
Mullens, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Mullens ƒ18 ph.g. van
25 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

) wettige dochter van wijlen Robrecht Claeszen

24-05-1539

Comparante
Momber
Momber
Executeur
Executeur

DATUM:

06-06-1539

Schuldenares
Schuldeiser

11v

DATUM:

28

03-07-1539

72

73

onderwerp

Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyltschut, Arent

samenvatting

Comparant verklaart dat hij op maandag na Pinksteren onder de wip (van de
brug) na het papegaaischieten van de rijnschippers door de medegildebroeders geslagen en verwond werd omdat hij van het gilde niet mee
mocht doen en toch de papegaai afschoot, waardoor de rijnschippers heel
kwaad werden en dat de gildebroeders hem toen geld betaald hebben voor
de verzorging van zijn wonden, zodat comparant de schippers en de
gildebroeders vergeeft en hoopt dat dit niet meer zal gebeuren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
12
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Collen, Grette van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grette van Collen een bedrag
van ƒ14 g.g. van 28 stuivers Brabants te betalen in twee termijnen, n.l. met
Sint Jacobus a.s. en met St. Jacobusdag van het volgende jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aermgart
Alijt
Glauwe, Lambert
Mathijs, Henrijck
Paers, Thonis

Comparant

DATUM:

Stads boogmaker

09-07-1539

Schuldenaar
Schuldeiseres

12

DATUM:

En echtg. Stijne

17-07-1539

Volmachtgeefster
Dochter
Momber
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Claes Kloecken

En echtg. Marie

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Thonis Paers en diens echtgenote
om namens haar een koffer met brieven op te eisen berustend bij jonker van
Wisz en betrekking hebbend op Aloff van Lennip, burger te Zutphen, zo
nodig met rechtsmiddelen en verder alles te doen wat noodzakelijk is, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

29

74

75

76

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
12
Schuldbekentenis

DATUM:

20-08-1539

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Vleyschouwer, Bartolt

samenvatting

Comparant is schuldig aan Bartolt Vleyschouwer ƒ4 ph.g. van 25 stuivers
Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
12
Verklaring

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Gerritsen, Willem
Dirckszen, Dirck
Lubbertszen, Arent
Berentszen, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

04-09-1539

Comparant
Tussenpersoon
Borg
Borg

Uit het land v. Gulpen

samenvatting

Comparant heeft vorig jaar een karveelschip met toebehoren gekocht van
Jacob Reynersz op een openbare veiling door bemiddeling van Dirck
Dirckszen, waarvoor Arent Lubbertszen en Johan Berentszen borg stonden;
het schip is nu een vrij schip en als iemand meent aanspraken te kunnen
maken, moet hij zich tot de tussenpersoon wenden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
12v
Transport van goederen

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, strekkend tot in de Hofstraat

comparanten

Coens, Alidt
Dubbeltszen, Claes
Janszen, Willem Everts

DATUM:

25-09-1539

Comparante
Momber
Begunstigde

De weduwe van …

samenvatting

Comparante verklaart dat zij de weduwe van Willem Everts Janszen
gerechtelijk heeft overgedragen een huis op de Burgwal met alle
bijbehorende bescheiden, voor de rente en tins die [de erfgenamen van]
overledene jaarlijks daarvan ontvangen.

bijzonderheden

Geen

30

77

78

79

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
12v
Genoegdoening

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lubbertszen, Arent
Gerrijtszen, Andries
Wolterszen, Wybrant
Kuper, Daem
Johansz, Griete

DATUM:

22-10-1539

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Timmerman

Echtg. Andries Gerrijtszen

samenvatting

Comparanten verklaren middels hun vertegenwoordigers, dat de
genoegdoening tussen Andries Gerrijtszen en Griete Johansz als volgt is
geregeld: als Griete mocht overlijden vóór Andries, dan zal hij uit haar
goederen ƒ50 g.g. ontvangen voor verteerde kosten en als Andries overlijdt
vóór Griete, dan zal zij ƒ60 g.g. ontvangen. Verder zal er een inventaris
worden gemaakt van hun beider goederen waarover zij zelf kunnen
beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Anna
Geertszen, Femme
Brouwer, Arent
Willemsz, Rutger
Anna
Cremer, Henrick

DATUM:

24-10-1539

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Blanken

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Femme Geertszen 12 stuivers.
-Arent Brouwer is schuldig aan Rutger Willemsz ƒ31-10 g.g.; dd 19-11.
-De vrouw van Jan Blanken is schuldig aan Henrick Cremer ƒ12-11 g.g.; dd
24-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13
Nalatenschap

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

31

24-11-1539

comparanten

80

81

82

Rijnvisch, Bette
Glauwe, Lambert
Henricksz, Gheert
Rijnvisch, Symon

Comparante
Momber
Momber
Zoon

Wed. Jan Rijnvisch
Broer
Overleden

samenvatting

Comparante verklaart dat de goederen die haar overleden zoon Symon
Rijnvisch heeft nagelaten in Riga en gebruikt zijn in zijn koopmanschappen,
toebehoren aan de maatschap van haar broer Thonijs Glauwe en Berent
Ottinck en dat zijn oom Thonijs de kleren die hij voor hem gekocht heeft zal
korten op zijn loon en dat zij daar geen enkele aanspraak op kan maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johanszen, Anna
Joriszen, Marten

samenvatting

Comparante is schuldig aan Marten Joriszen een mud mout van 26 stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Ensz, Jan van
Ensz, Lubbert van

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader de goederen, roerende en
onroerende en erfenis van haar moeder Alidt Jansz ontvangen te hebben,
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

10-12-1539

Schuldenares
Schuldeiser

1540

Comparante
Echtgenoot
Stiefvader

DATUM:

32

18-02-1540

Dochter Jan Rutgersen

comparanten

83

84

Herick, Albert van
Mulhan, Henrick van
Lubbertszen, Arent
Blauwe, Johan
Tripmacker, Dirck
Anna
Jansz, Melys
Grelle, Arent
Reyner, Jonge

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Lubbert Jansz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick van Mulhan ƒ3 ph.g. en 5 stuivers
Brabants.
-Arent Lubbertszen heeft, als borg, beloofd dat hij met Pasen a.s. de schuld
van Johan Blauwe aan Dirck Tripmacker wegens huishuur zal betalen; dd
20-02.
-De vrouw van Lubbert Jansz is schuldig aan Melys Jansz ƒ3-05 ph.g.; dd
08-03.
-Arent Grelle is schuldig aan Jonge Reyner ƒ7 koopmansgulden en 6
stuivers Brabants; dd 15-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertszen, Arent
Beerentszen, Thonis
Deune, Arent
Boom, Steven

samenvatting

Comparant staat borg voor de huurders van de wateren van de erfgenamen
van Olde Marten Vorens, n.l. 8½ roede water en zoveel voet met zalm voor
een bedrag per roede van ƒ7½ h.p. per jaar betaalbaar met St. Jan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
13v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Johansdr, jfr Femme

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Femme Johansdochter in het
convent ƒ16 g.g. van 28 stuivers Brabants.

DATUM:

16-03-1540

Borg
Huurder
Idem
Idem

DATUM:

23-03-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres

33

En echtg. Stijne

NB. In de kantlijn: op 20-10-1549 verklaart Herman Rese, procurator van jfr
Femme, dat alles is betaald.

85

86

87

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seylmacker, Albert
Vrancke, Goessen
Aeriaen
Jans, Berent
Mottentabbert, Anna
Wever, Geerloff

DATUM:

17-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Geertsz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Goessen Vrancke ƒ74 wegens koopmanschap.
-Aeriaen, de vrouw van Jan Geertsz is schuldig aan Berent Jans 27 stuivers
Brabants van 14 plakken.
-Anna Mottentabbert is schuldig aan Geerloff Wever 3 stuivers Brabants; dd
19-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Seylmacker, Albert
Vrancke, Goessen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goessen Vrancke een bedrag van
ƒ74 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft dit te betalen met Pinksteren 1541, waarvoor hij als onderpand stelt
het karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

01-06-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

34

01-06-1540

comparanten

88

89

90

Bartoltszen, Alyt
Albertszen, Lubbe
Bartoltszen, Otto
Glauwe, mr Herman
Timmerman, Andries

Comparante
Comparant
Momber
Executeur
Executeur

Doornspijk

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Jan Ottensz, hun broer, elk ƒ10 g.g. die hij hen had
toegekend, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Leeuwen, Gert van

samenvatting

Comparante is schuldig aan Gert van Leeuwen ƒ4 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Kappe, Berent
Voerst, jfr van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn een bedrag van ƒ12 h.p. wegens
huishuur deels aan jfr van Voerst en deels aan de gewone jufferen in het
convent, waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
14v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herinck, Albert van

DATUM:

17-06-1540

Schuldenares
Schuldenaar

DATUM:

30-06-1540

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

DATUM:

Voogd

35

Echtg. Lubbert Jansz

Roeloff v.Goor

08-07-1540

1

Over voorkinderen van )

Wouw, Jasper van
Grunsbargen, Claes v.
Wolterszen, Wibrant
Matyssen, mr Johan
Wyringen, Peter van

91

92

Idem
Idem
Idem
Gevolmachtigde
Idem

Namens weduwe Elsken
Idem

samenvatting

Comparanten, namens de voorkinderen en namens de weduwe met haar
kind, hebben verklaard te zijn overeengekomen dat de weduwe in het huis
blijft zitten en de twee zoons, Jan en Bruyn, zal verzorgen tot hun
meerderjarigheid en hen dan uitbetalen ƒ40 g.g. en de dochter Barbara tot
a.s. Pasen, waarna zij haar ƒ20 g.g. zal betalen en met haar meerderjarigheid
nogmaals hetzelfde bedrag; de drie kinderen hebben recht op hun moeders
kleren en kleinodiën, de kleren van Hans zullen door de vier kinderen
gedeeld worden, zodat de kindsdelen zijn verrekend. Elsken zal binnen 14
dagen een borg aanstellen.
Mr Johan Matyssen wordt als borg aangesteld en Elsken en haar a.s. man
beloven de borg schadeloos te zullen stellen.
NB. in de kantlijn: op 19-02-1554 meldt Tymen van Ens, momber van
Barbara, dat zij haar deel heeft ontvangen, ook van haar broer Bruyn, ƒ18
ph.g. en 25 stuivers Brabants; op 12-12-1550 eveneens.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

Land
Urk, op Hennevolcks venne

comparanten

Aeffken
Kistemacker, Hermen

samenvatting

Comparante, wier echtgenoot buitenshuis is, verklaart dat haar man
verkocht heeft aan haar oom Arent Evertse van Urck een stuk land op Urk,
waar zij nu geen aanspraak meer op kunnen maken. Verder meldt zij dat
haar man en zij de kerk op Urk hun aandeel hebben gegeven in een ander
stuk land.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
15
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coster, Arent
Janszen Thijs
Anna
Wieringen, Peter v. - jr

) Hans Kuyritsers

15

DATUM:

28-07-1540

Comparante
Momber

DATUM:

30-07-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

36

Echtg. Jan Hugensz

Echtg. Albert Kuyritsers

93

94

95

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Janszen vier mud rogge van
31 stuivers per stuk.
-De vrouw van Albert Kuyritsers is schuldig aan jonge Peter van Wieringen 8
Joachimsdaalders en 8 stuivers Brabants; dd 10-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
15
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Vene, Alfert van der
Bommelen, Geertruidt v.

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Johan van
Bommelen ƒ100 g.g. van 28 stuivers Brabants afkomstig van de aankoop
van het huis waar schuldenaars in wonen, betaalbaar met Pasen a.s.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
15
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynerts, Arent
Thymensz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart namens Gheert Henrix Pell, schuldig te zijn aan
Lubbert Thymensz 5 last haver van ƒ12 g.g. per last en 3 halve vaten boter
waarvan ƒ11 g.g. betaald zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
15v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wynolts, Alijt
Ens, Claes van
Anna
Brouwer, Dirick
Herick, Albert van

DATUM:

08-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

En echtg. Jacob(je)
Wed. Johan v. Bommelen

13-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

20-10-1540

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

37

Echtg. Dirick v. Enters

Elegast, Heymen
Johans, Anna
Bodde, Jan in de
Hodde, Henrijck

96

97

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Claes van Ens 10½ stuiver.
-De vrouw van Dirick van Enters is schuldig aan Dirick Brouwer 25 stuivers;
dd 15-11. Tevens aan Jan in de Bodde 34 stuivers; dd 15-12.
-Albert van Herick is schuldig aan Heymen Elegast ƒ2 ph.g.; dd 14-11.
-Anna Johans is schuldig aan Heymen Elegast 7½ rijder; dd 10-12. Tevens
aan Henrijck Hodde ƒ30 koopmansgulden en 11 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
15v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertszen, Arent
Wolterszen, Wibrant
Onna, Hans van
Wyringen, Albert van
Claesz , Johan van
Herfsen, Henrick van

DATUM:

20-12-1540

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever

En echtg. Agathe

samenvatting

Comparanten verklaren namens hun opdrachtgevers dat zij in vriendschap
overeengekomen zijn dat Hans en Henrick hun twist over een bedrag van
ƒ63 rijder en zoveel penningen zullen bijleggen; er zal Henrick ƒ18-06
kwijtgescholden worden en de rest zal hij jaarlijks met Pasen betalen met ƒ9
rijder vanaf 1542. Mocht hij in gebreke blijven, dan mag Hans zijn schade
verhalen op de goederen van Henrick en op de erfenis van diens ouders.
NB. in de kantlijn: mocht Henrick en zijn broers/zusters de ouderlijke erfenis
gebruiken, dan moet hij aanwijzen welke goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
16
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Heere, Herman
Wynolt, Zwarte
Lochum, Johan van
Hekelmacker, Peter
Geelmuden, Lubbert
Geelmuden, Henrijck Jac.

38

13-01-1541

Comparante
Momber
Momber
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Wed. Jelle Pelser

Van de voorkinderen
Idem
1
Schipper - kinderen )

98

99

100

samenvatting

Comparante verklaart van de voogden over haar mans voorkinderen de
goederen en erfenis ontvangen te hebben ten behoeve van deze kinderen,
n.l. Luytchien en Marijtgen, waarvoor zij hen bedankt en ook de voogden
over de andere kinderen, Albert, Katherina, Jelle en Peter, bedanken hen,
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
16
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruns, Anna
Robreghts, Grete
Claesz, Adriaen
Corvemacker, Robert

) uit het tweede huwelijk

DATUM:

18-01-1541

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Koster O.L.V. kerk

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Grete Robreghts ƒ16 g.g.
-Adriaen Claesz qq. is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ1 g.g. van 28
stuivers Brabants; dd 23-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
16
Betaling kindsdeel

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Atken
Collensz, Olphert

samenvatting

Comparante verklaart dat zij Henrick, het kind van haar overleden zoon Alert
bij Berent(je) Hartkens, als erfdeel van zijn grootvader heeft uitgekeerd ƒ250
koopmansgulden die zij direct aan de voogden overmaakt om te beleggen,
waarvoor de moeder van het kind, Berent(je) Hartkens met haar echtgenoot
Lambert Raven haar bedankt met belofte van vrijwaring.
NB. in de kantlijn: op 12-02-1541 hebben de voogden het geld ontvangen;
ook ƒ10 koopmansgulden van het bed.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
16v
Schuldbekentenis

DATUM:

31-01-1541

Comparante
Echtgenoot

DATUM:

39

Wed. Schipper Anne

09-02-1541

101

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maelers, Anna
Mensedr, Mense
Brouwer, Arendt
Anna
Messemacker, Arendt
Cannegieter, Lambert
Graes, Jacop van
Hermansz, Anthonijs
Seyne, Frans
Henrickx, Agniete
Anna
Erwych
Huyretsen, Albert
Dubbelts, Claes

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Thonis Arentsz

Echtg. Dirck v.Elterensz
Wed. Jan Abbes
Diens zoon

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Mense Mensdochter 10½ stuiver Brabants.
-Arendt Brouwer is schuldig aan de weduwe van Thonis Arentsz ƒ3 g.g. min
2½ stuiver; dd 16-02.
-Arendt Messemacker is schuldig aan Lambert Cannegieter 18 stuiver
Brabants; dd 21-02. Tevens aan Jacop van Graes ƒ6 g.g. en 7 stuiver
Brabants; dd 04-03.
-Anthonijs Hermansz is schuldig aan Frans Seyne 21 stuivers Brabants.
-Agniete Henrickx is schuldig aan Frans Seyne 21 stuivers Brabants.
-De vrouw van Dirck van elterensz is schuldig aan de weduwe van Jan
Abbes 14 stuivers.
-Albert Huyretsen is schuldig aan de zoon van Claes Dubbelts ƒ24½
koopmansgulden en 15 stuivers Brabants; dd 09-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
16v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fabri, Andreas
Heere, Herman
Hoedemaker, Vrancke P.
Vette, Peter
Dulmen, Jan van
Potgieter, Jan Henrix

DATUM:

09-03-1541

Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgever

Pastoor Nicolaaskerk
en zijn zoon Peter
1

En echtg. Gese )

samenvatting

De vertegenwoordigers van beide partijen verklaren dat zij overeengekomen
zijn op vriendschappelijke wijze elkaar genoegdoening te geven inzake hun
twisten over de erfenis en schulden en beloven elkaar hier een eind aan te
maken en het bedrag van ƒ25 g.g. zal deels aan het armenhuis en deels aan
de eerzame raad en deels aan eventuele schuldeisers worden gegeven.

bijzonderheden

1

) Vrancke Hoedemakersdr

40

102

103

104

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
17
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Anna
Meeus, Cornelijs
Rippertsz, Willem
Mathijszen, mr Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Engbert als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 g.g. en belooft hem te verzorgen tot de
meerderjarigheid, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
17
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeghte
Dubbelts, Henrijck
Claeszen, Adriaen
Corvemacker, Robert
Hans, Anna
Sneeck, Jan van
Keysers, Alijt
Cremers, Grethe

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrijck Dubbeltsz ƒ16 koopmansgulden
wegens een lening.
-Adriaen Claeszen is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ3 ph.g. en 6½
stuiver Brabants; dd 15-03.
-Anna Hans is schuldig aan Jan van Sneeck ƒ3 g.g.; dd 04-04.
-Alijt Keysers is schuldig aan Grethe Cremers 30 stuivers Brabants,
betaalbaar met Pasen; dd 06-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
17v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herick, Albert van
Dorensborch, Jan

samenvatting

DATUM:

10-03-1541

Wed. van Jan van Vrelen
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

14-03-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Moeder

Echtg. Herman Wiechertsz

07-04-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

Comparant is schuldig aan Jan Dorensborch en diens echtgenote een

41

bedrag van ƒ22 g.g. afkomstig van gekochte wijn en belooft te betalen op St.
Jan a.s. met een marge van 14 dagen, waarvoor hij als onderpand stelt al
zijn goederen.

105

106

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
17v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snoeck, Albert
Claeszen, Henrick
Alferinck, Frans
Alferszen, Frans
Tymensz, Johan
Snoeck, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn vijf jongste kinderen, Henrickgen, Thonijs,
Jacob, Jan en Barbara als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ1½
koopmansgulden en belooft hen te verzorgen zoals zijn andere kinderen,
waarmee de voogden tevreden zijn. Verder melden Berent Snoeck en twee
schoonzoons van comparant de kindsdelen ontvangen te hebben; mocht
Albert komen te sterven, dan zullen de acht kinderen met hun stiefmoeder
de huur of landpacht over nemen.
NB. in de kantlijn: op 19-08-1553 meldt Jacob Snoeck zijn deel ontvangen te
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Geerstraat vd Aa

comparanten

Keysers, Alijdt
Lanckvelt, Goert van
Meyster, Gese Henrix de

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gese Henrix de Meyster ƒ20 ph.g.,
waarvoor zij als onderpand stelt de overwaarde van haar huis, dat volgens
de huisbrief vrij is van schuld.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-05-1541

Wdn. van ….
Voogd
Voogd
Schoonzoon
Schoonzoon
Zoon

DATUM:

42

Vader

14-05-1541

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

107

108

109

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18
Kinderbewijs

DATUM:

16-05-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smyt, Albert
Smyt, Jacob
Dyxsz, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ32 ph.g. en belooft hem te
verzorgen tot zijn meerderjarigheid.
NB. in de kantlijn: op 08-07-1555 meldt Thonijs Styp namens Jacob Smyt het
kindsdeel ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alyt
Dycksz, Engbert
Kistemacker, Boldewijn
Morre, Egbert
Hudde, Henrick

Wdn. van ….
Zoon
Voogd

DATUM:

Vader

16-05-1541

Wed. Albert Timmermansz
Voogd
Voogd
Momber
Momber

Moeder

Absent
Idem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Yntien, Maricken en
Gertruijdt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 ph.g. voor elk kind
en een bed gezamenlijk en belooft hen te verzorgen tot de volwassenheid,
waarmee de voogden tevreden zijn.
De mombers van comparante zijn niet aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Messemacker, Arent
Brouwers, Styne
Suvels,Anna
Elegast, Heymen
Jacobs, Anna
Smit, Gerrit
Alijt
Hermansz, Egbert

DATUM:

18-05-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

43

Echtg. Engbert Backer

110

111

112

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Styne Brouwers ƒ8 ph.g. en 14 stuivers
Brabants.
-Anna Suvels is schuldig aan Heymen Elegast 1½ rijder; dd 30-05.
-Anna Jacobs is schuldig aan Gerrit Smit 36 stuivers Brabants.
-De vrouw van Engbert Backer is schuldig aan Egbert Hermansz 27 stuivers;
dd 14-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Huis

comparanten

Vene, Alfert vd
Bommel, Geertruydt v.

samenvatting

Comparanten verklaren met Pasen 1542 te zullen aflossen de ƒ100 g.g. die
zij schuldig zijn aan Geertruydt van Bommel wegens de aankoop van een
huis met 5 % rente.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Brouwer, Dirck
Bodde, Jan in de

samenvatting

Comparante is schuldig aan Dirck Brouwer ƒ80 g.g. en aan Jan in de Bodde
ƒ50 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
18v
Afspraken

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries
Meeus, Cornelis

18v

DATUM:

14-06-1541

Comparant
Schuldeiseres

DATUM:

01-07-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Berend G. Settens

01-07-1541

Comparante
Momber

44

En echtg. Jacob(je)

1

Dochter van wijlen )

Oldenseel, Johan van
Haer, Herman ten

113

114

Momber
Zwager

En haar zuster Alijt

samenvatting

Comparante verklaart dat zij haar zwager en zuster terstond en uit vrije wil
alle goederen heeft gegeven die waren beloofd. Haar zwager zal haar en
haar zuster levenlang onderhouden met kost en kleding, hen jaarlijks 2
herenponden betalen. Mocht comparante in het huis van haar zwager en
zuster sterven, dan zal de zwager hun zusters Anna en Jacop elk ƒ5 g.g.
geven en kunnen zij in het huis van Herman en Alijt blijven wonen; mochten
Herman of Alijt comparante niet meer kunnen onderhouden, dan zullen zij
een kostkopersplaats voor haar regelen in het H. Geest Gasthuis of het
Geertruiden Gasthuis.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Colck, Andries ten
Coppen, Jacop
Lasman, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Lasman om zijn uitstaande
schulden en renten te innen en verder zijn zaken waar te nemen en hem met
recht te verdedigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynszen, Arent
Janszen, Jacop
Wynkens, Alijt
Corvemacker, Robert
Claes, Adriaen
Graes, Jacop van
Brouwer, Arent
Dubbelts, Claes
Jacops, Anna
Gerrijtsz, Jacop
Willemsz, Rotger
Keysers, Alijt
Neyster, Barbara de
Roeloffs, Anna
Robrechts, Greete

) Arent Messemacker

DATUM:

04-07-1541

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

18-07-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

45

Priester

Echtg. Claes Bullekes

Messemacker, Arent
Reijner, Jonge
Backer, Geerloff

115

116

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Arent Reynszen is schuldig aan Jacop Janszen ƒ4 ph.g.
-Alijt Wynkens is schuldig aan Robert Corvemacker 5 oord van een ph.g.; dd
08-08.
-Adriaen Claes is schuldig aan Jacop van Graes ƒ7 koopmansgulden; dd 1508.
-Arent Brouwer is schuldig aan Claes Dubbelts ƒ8 ph.g. en aan Rotger
Willemsz ƒ34 g.g., van de ene koopman aan de andere in Amsterdam te
betalen; dd 19-08.
-Anna Jacops is schuldig aan Jacop Gerrijtsz ƒ5½ ph.g.; dd 17-08 en aan
Geerloff Backer ƒ1-02 ph.g.
- Alijt Keysers is schuldig aan Barbara de Neyster ƒ3½ koopmansgulden
min 2 stuivers Brabants.
-Anna Roeloffs is schuldig aan Greete Robrechts ƒ2-02 g.g. vanwege een
mud mout; dd 19-08.
-Arent Messemacker is schuldig aan Jonge Reyner 37 stuivers Brabants
vanwege ijzer en nog 12 stuivers Brabants van een kwart steenkolen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Claesz, Arent
Wieringen, Pieter van - jr

samenvatting

Comparant is schuldig aan jonge Pieter van Wieringen 55 Joachimsdaalders
afkomstig van mout, rogge en geleend geld en zal dit betalen op Michael
a.s., waarvoor hij als onderpand stelt zijn koggeschip met toebehoren en al
zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacops, Anna
Henrijckszen, Jan
Alijdt
Cleve, Henrick van

samenvatting

DATUM:

01-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

02-09-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Laurens Katgens

-Comparante is schuldig aan Jan Henrijckszen ƒ2 ph.g. en 3 stuivers
Brabants.

46

-De weduwe van Laurens Katgens is schuldig aan Henrick van Cleve 13
schellingen Hollands en 12 plakken; dd 05-09.

117

118

119

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Mensensz, Altgher
Backer, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Backer ƒ37 en rekent een
Gelderse rijder met een stuiver van 13 plakken voor de gulden, waarvan zij
de eerste helft moet betalen op Pasen a.s. en de andere helft op Martini
daarna; de schuld is afkomstig van een potschip, dat als onderpand
fungeert met alle toebehoren.
NB. in de kantlijn: op …. is er ƒ10 betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
19v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haan, Arent
Berentsz, Joachym

samenvatting

Comparant is schuldig aan Joachym Berentsz ƒ23 koopmansgulden
vanwege de aankoop van hennep, te betalen op Martini a.s., waarvoor hij
zijn goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
20
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jacobszen, Arent
Lentinck, Johan

samenvatting

DATUM:

05-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

23-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Touwslager

24-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

Meppel

Comparant is schuldig aan Johan Lentinck een bedrag van ƒ31 ph.g.

47

afkomstig van een potschip met toebehoren, dat hij moet betalen met ƒ10
ph.g. op Pasen a.s., evenzo op Michael en met Pasen 1543 ƒ11 ph.g.; hij stelt
daarvoor als onderpand het potschip met toebehoren en zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op 11-05-1542 is de termijn betaald, op 23-11-1542 en het
restant op 23-07-1543.

120

121

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
20
Boedelscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lubbertszen, Arent
Baers, Evert
Woltersen, Wybrant
Cuper, Peter

DATUM:

27-09-1541

Gevolmachtigde
Volmachtgevers
Voogd
Voogd

En broer Theeus
1
Kinderen Henrick Baers )
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren in alle vriendelijkheid een boedelscheiding te
hebben gemaakt als volgt: de broers Baers zullen hun zusters Dorothea en
Geesken onderhouden en verzorgen tot hun meerderjarigheid, waarvoor de
broers hun vaders nagelaten goederen zullen behouden, huis, hof en
huisraad, kleding etc. met uitzondering van moeders kleding en kleinodiën
die de meisjes al ontvangen hebben. Bij hun meerderjarigheid zullen de
broers aan de zusters betalen ƒ65 koopmansgulden, te vererven van het ene
kind op het andere en mochten beiden zijn overleden, dan vervalt alles aan
de broers.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
20v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Tymensdochter, Ane
Schinner, Evert
Schinckel, Hans

samenvatting

Comparante verklaart, na ontvangst van het geld, gerechtelijk te
transporteren aan Hans Schinckel uit Lubeck de erfenis van haar broer
Evert Oosterwoldt, overleden in Reval, dwz huis, hof, land, huisraad, geld,
kleding en schulden; haar momber meldt dat zij, noch iemand anders,
aanspraken zal maken op de goederen.

bijzonderheden

1

) n.l. Dorothea en Geesken

DATUM:

03-11-1541

Comparante
Momber
Koper

) haar echtgenoot Johan Overbeeck

48

Wonend in Palborn
1
Gevolmachtigd door )
Lubeck

122

123

124

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

DATUM:

09-11-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grelle, Arent
Kannegieter, Lambert
Brouwer, Arent
Cleef, Henrick van
Messemacker, Arent
Lewen, Geert
Straetgen, Andries
Droes, Jan
Mottetabbers, Anna
Gerrijtsz, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ3-02 koopmansgulden.
-Arent Brouwer is schu8ldig aan Henrick van Cleef ƒ12½ g.g.
-Arent Messemacker is schuldig aan Geert Lewen ƒ4½ ph.g.; dd 28-11.
-Andries Straetgen is schuldig aan Jan Droes 21 stuivers van 14 plakken; dd
02-12.
-Anna Mottetabbers is schuldig aan Jan Gerrijts 8 gosselen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
21
Vestiging van een rente

onroerend goed

Erf genaamd Albert Peterszenzate
Ens

comparanten

Janszen, Adriaen
Wiringen, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter van Wiringen een rente
van een vierendeel zomerboter jaarlijks te betalen in mei en gevestigd op de
helft van een erf van twaalf stuks land en belooft daarvan vestenis te doen
en gedurende acht jaar deze rente niet af te kopen en eventueel het
onderpand aan te passen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Arent
Jorijszen, Martten

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

12-12-1541

Comparant
Koper

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

49

En echtg. Claes(je)

15-12-1541

125

126

127

samenvatting

Comparant is schuldig aan Martten Jorijszen ƒ20 g.g. te betalen in mei a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
21v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Jans, Martten
Lijsbeth

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck, Joost en Jan als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ33 g.g. en belooft hen te
verzorgen tot hun volwassenheid, waarmee de oom en tante van de
kinderen tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
21v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Alijt
Heere, Herman
Lochum, Johan van
Hekelmacker, Peter
Geelmuden, Lubbert v.
Geelmuden, Henrijck Jac.

DATUM:

13-01-1542

Wdn. van Stijne
Oom
Tante

Vader

16-01-1542

Comparante
Momber
Voogden
Voogden
Voogd
Voogd

Wed. Jelle Pelsers
Over de voorkinderen
Idem
1
Schipper )

samenvatting

Comparante verklaart van de voogden over de kinderen van Thomas, zoon
van Jelle Pelser uit het eerste huwelijk, ontvangen te hebben de goederen
en erfenis die zij onder hun berusting hadden en ook de andere voogden
bedanken hen hiervoor.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
22
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

) over de kinderen uit het tweede huwelijk, Albert, Katrijne en Jelle

DATUM:

50

18-01-1542

comparanten

128

Claeszen, Adriaen
Janszen, Bartolt
Anna
Graes, Jacop van
Brouwer, Arent
Olyslager, Johan
Lefferszen ,Arent
Ommen, Gheert van
Seylmacker, Albert
Almeloe, Jan van
Claeszen, Adriaen
Dam, Alydt vd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares

Echtg. Jan Hanzen

En echtg. Mette
En echtg. Alydt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bartolt Janszen ƒ2 ph.g. en één stuiver
Brabants.
-De echtgenote van Jan Hanszen is schuldig aan Jacop van Graes ƒ8 g.g.
van 14 plakken; dd 23-01.
-Arent Brouwer is schuldig aan Johan Olyslager ƒ13 g.g. en 18 stuivers
Brabants; dd 27-01.
-Arent Lefferszen is schuldig aan Gheert van Ommen …… (bedrag is
doorgehaald). Akte is doorgehaald.
-Albert Seylmacker is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ11 ph.g. voor een os;
dd 06-02.
-Adriaen Claeszen is schuldig aan Jacop van Graes ƒ7 koopmansgulden te
betalen met ƒ1 per maand; dd 08-02.
-Alydt van den Dam is schuldig aan Jacop van Graes ƒ4-5½ g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
22
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Jacops, Anna
Lubbertszen, Arent
Timmerman, Andries
Stoeldreyer, Jacop
Backer, Henrijck

DATUM:

13-03-1542

Wed. Jacop Henrijcxsz
Momber
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

Deventer

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrijck en Jacop als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 g.g. samen en de
helft van de overwaarde van hun woonhuis en belooft hen te verzorgen tot
hun meerderjarigheid, waarmee de voogden tevreden zijn. De mombers
staan borg en de moeder van comparante, Luitgart, Rutger Willemsz en
Goert van Lanckvelt zullen de borgen schadeloos stellen.

bijzonderheden

Geen

51

129

130

131

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
22v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lingen, Arent van
Janneke
Delden, Hille van

20-03-1542

Comparant
Echtgenote
Schoonmoeder

1

Dochter van )
Wed. Jan Tijmen

samenvatting

Gevolmachtigd door zijn echtgenote, verklaart comparant dat hij van zijn
schoonmoeder de goederen en erfenis van zijn schoonvader heeft
ontvangen, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
22v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Anna
Elegast, Heymen
Brouwer, Arendt
Cleef, Henrijck van
Haan, Arent de
Griete

) wijlen Jan Tijmen

DATUM:

27-03-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Garwijn Backer

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heymen Elegast ƒ6 g.g.
-Arendt Brouwer is schuldig aan Henrijck van Cleef 10 Joachimsdaalders en
4 stuivers Brabants; dd 17-04.
-Arent de Haan is schuldig wegens een lening aan de weduwe van Garwijn
Backer 15 Gelderse rijder te betalen veertien dagen na Pasen 1543,
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen; dd 22-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Erf
Kampen, in de Hagen, tussen comparant en Berend Bullemans

comparanten

Geertszen, mr Andries
Meeus, Cornelius
Dieffholt, Alijt van

samenvatting

23

DATUM:

24-04-1542

Comparant
Momber
Verkoopster

Organist OLV kerk
De erven van …

Comparant verklaart van de erfgenamen van Alijt van Dieffholt gekocht te
hebben een erf strekkend aan de achterkant tot aan de Nieuwstraat,
waarvoor hij jaarlijks met Pasen één herenpond betaald heeft voor een

52

aflossingsbedrag van ƒ10 g.g.; hij belooft dit voortaan te betalen aan Roeloff
van Dieffholt totdat alles is afgelost met een eenmalige betaling van ƒ10
g.g.

132

133

134

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
23
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Liggers, Janneke
Alijt
Brant, mr Heyman

DATUM:

20-04-1542

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Wynolt Corvemakers

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Janneke Liggers ƒ2 g.g. van 28 stuivers
Brabants, de gulden van 14 plakken.
-De vrouw van Wynolt Corvemaker is schuldig aan mr Heyman Brant 9
stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
23v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Arendt
Mathijsz, mr Johan
Graes, Jacop van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van Brigitte in
den Eenhoorn een bedrag van ƒ31 ph.g. dat hem gelegateerd was; verder
heeft hij ontvangen een rok met zilveren maliën en een zwarte tabberd die zij
aan haar kinderen had gegeven, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Vicarie

comparanten

Straetgen, Andries

Comparant
Executeur
Executeur

23v

DATUM:

Comparant

53

27-04-1542

En echtg. Stijne - Paasloo

03-05-1542

Schouwe, mr Dirck
Urck, Johan van
Boss, Egbert ten
Kreyinck, Gheert
Hermans, Johan

135

136

Overledene
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Begunstigde

Priester

samenvatting

Comparant verklaart erfgenaam te zijn van een overleden Fije Maecken in de
collator van een vicarie van de OLV kerk te Vollenhove gesticht door mr
Dirck Schouwe en meldt dat de vicarie na diens overlijden door Johan
Hermans zal worden overgenomen. Voor het geval comparant niet thuis is,
stelt hij drie gevolmachtigden aan om deze nominatie te bewerkstelligen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
24
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Arent
Urck, Arendt van
Grelle, Arent
Reyner, Jonge
Alijt
Joryszen, Evert
Messemacker, Arent
Bartels, Egbert
Anna
Corvemacker, Robert
Hoelboem, Thijs

DATUM:

08-05-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Laurens Ketgens

Echtg. Lubbert Corvemackers

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arendt van Urck ƒ4 ph.g. en aan Thijs Hoelboem
11 rijder.
-Arent Grelle is schuldig aan Jonge Reyner ƒ4 koopmansgulden min een ½
stuiver; dd 24-05.
-De weduwe van Laurens Ketgens is schuldig aan Evert Joryszen 25
schelling; dd 18-06.
-Arent Messemacker is schuldig aan Egbert Bartels ƒ10 ph.g. en 14 plakken;
dd 19-06.
-De vrouw van Lubbert Corvemacker is schuldig aan Robert Corvemacker
10 stuivers Brabants; dd 23-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
24
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries

DATUM:

03-07-1542

Schuldenaar

54

Dubbeltsz, Claes
Vecht, jfr van der
Schoemacker, Arent
Hoyer, Geert
Anna
Procuratesse
Mottentabbert, Anna
Bartels, Grete

137

138

Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Jan Hanszen
van St. Bregitten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ4 ph.g. en 8 stuivers Brabants
te betalen op St. Maarten; aan jfr van der Vecht ƒ3 g.g.
-Arent Schoemacker is schuldig aan Geert Hoyer 26 stuivers Brabants.
-De vrouw van Jan Hanszen is schuldig aan de procuratesse van St.
Bregitten 35 stuivers Brabant; dd 19-07.
-Anna Mottentabbert is schuldig aan Grete Bartels ƒ4 ph.g. en één oord.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
24v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Schep, Johan
Amsterdam, Gerrijt v.
Sneeck, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertruyd als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 g.g. en belooft haar te
verzorgen tot haar meerderjarigheid, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 02-08-1557 heeft Geertruyd alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
24v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Messemaker, Arent
Sasse, Albert
Straetgen, Andries
Yngen, Jochum van
Jans, Alijt
Kistemaker, Jan
Grelle, Arent
Willems, Cruys

DATUM:

18-07-1542

Wed. van Lubbert Dirxsz
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

19-07-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

55

Moeder

139

140

141

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Albert Sasse 43 stuivers Brabants.
-Andries Straetgen is schuldig aan Jochum van Yngen 5 h.p.; dd 28-07.
-Alijt Jans is schuldig aan Jan Kistemaker 11½ stuivers Brabants van 14
plakken; dd 09-08.`
-Arent Grelle is schuldig aan Cruys Willems ƒ4½ koopmansgulden en 35
pond ijzer; dd 16-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Peters, Arent
Heere, Herman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Heere om namens hem de
goederen en erfenis te ontvangen die hem aangekomen zijn en deze weer te
verkopen en daarbij alle formaliteiten te vervullen zoals hij zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Arent
Claeszen, Henrick
Petersz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Alyt en Tyman als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ150 ph.g., voor de zoon
een gouden ring van ƒ8 c.g. en voor de dochter een gordel van ƒ10 c.g.; hij
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

24v

DATUM:

21-08-1542

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

31-08-1542

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

56

Speldenmaker

06-09-1542

Vader

142

143

comparanten

Alijt
Graes, Jacop van
Touwslager, Arendt
Jorijszen, Martten
Jacops, Anna
Schroer, mr Dubbelt

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jacop van Graes 12½ Joachimsdaalder
vanwege brandewijn en ……(onleesbaar)
-Arendt Touwslager is schuldig aan Martten Jorijszen 14 Gelderse rijder; dd
13-09.
-Anna Jacops is schuldig aan mr Dubbelt Schroer 36 stuivers Brabants; dd
17-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Packbargen, Albert van
Lachger, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Lachger 10 Gelderse rijder
afkomstig van een potschip met toebehoren, betaalbaar met Michael 1543,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op ….. is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, Alijt
Hove, Jan ten
Brouwer, Arent
Pater, Hans
Anna
Apell, Herman ten
Berentsz, Jochum
Wouw, Jaspar van
Nelle
Snoeck, Albert
Morre, Gheert

DATUM:

03-10-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

06-10-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

57

Wed. Jelle Pelsers

Echtg. Jan Hanszen

Echtg. Cornelis Claesz

144

145

146

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan ten Hove 25 stuivers Brabants.
-Arent Brouwer is schuldig aan Hans Pater ƒ35 g.g.; dd 11-10. Aan Jochum
Berentsz ƒ15 ph.g., aan Jaspar van Wouw 32 stuivers Brabants, dd 03-11 en
aan de vrouw van Cornelis Claesz ƒ6 ph.g.
-De vrouw van Jan Hanszen is schuldig aan Herman ten Apell ƒ3½ ph.g.; dd
20-10.
-Albert Snoeck is schuldig aan Gheert Morre ƒ14 g.g. afkomstig van land
gepacht van mr Arent van Gruthuys; dd 08-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynerszen, Arent
Berents, Alijt

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant dat zij tot haar
genoegen ontvangen heeft wat zij van Johan Potgieter tegoed had,
afkomstig van het onderhoud van de kinderen die deze verwekt had bij haar
overleden dochter.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
25v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Egberts, Anna

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna Egberts 33½ stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
26
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Urck, jfr Anna van
Urck, Johan van

10-11-1542

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

DATUM:

13-11-1542

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

13-11-1542

Schuldenares
Momber

58

Echtg. Wynolt Corvemaker

Broer

Zuijre, Johan

147

148

Schuldeiser

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Zuijre ƒ26 g.g. en hoewel
hij in Harderwijk beslag had gelegd op haar goederen voor 8 rijder en één
oord, heeft comparante belooft jaarlijks op Martini dit bedrag te betalen
totdat alles is afgerekend, waarbij ook de schuldbrief van wijlen Johan de
Lege ontvangen, zal vervallen, afgezien van de onkosten die door twee
scheidsrechters zullen worden beoordeeld, wanneer schuldenares de
boedel verdeeld heeft met de familie van haar man.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
26
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martens, Anna
Lambertszen, Berent
Jans, Anna
Engberts, Anna
Brouwer, Arent
Olijslagers, Bele

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Berend Lambertszen 26½ stuiver Brabants.
-Anna Jans is schuldig aan Anna Engberts 25 gosselers; dd 20-11.
-Arent Brouwer is schuldig aan Bele Olijslagers ƒ12 g.g.; dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
26
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de OLV kerk

comparanten

Brouwer, Arent
Jans, Berent

samenvatting

Comparant verklaart dat hij op 30 september j.l. verkocht heeft aan Berent
Jans een jaarlijkse rente van 6 h.p. gevestigd op hun huis en erf en
goederen en dat koper de hoofdsom van ƒ60 g.g. op hem zal verhalen.
Verder verklaart comparant schuldig te zijn aan Berent Jans ƒ10 g.g., aan
Jochum Berentsz ƒ12½ g.g. en aan Hans Petersz ƒ9 g.g., waarvoor hij
gerechtelijk ten onderpand stelt zijn brouwketel, brouwersgereedschap en
huisraad.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

17-11-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Comparant
Koper

59

29-11-1542

En echtg. Kunne

149

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
26v
Kinderbewijs

DATUM:

02-12-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Anna
Berentsz, Jan
Droogscheerer, Brant

samenvatting

Comparante verklaart haar minderjarige kinderen Alijt en Truigen als vaders
erfdeel te kleden en te voeden tot hun meerderjarigheid en ook haar a.s.
man, Claes Jans, belooft zich hieraan te houden.

bijzonderheden

Geen

Wed. van Willem Peters
Momber
Momber

Moeder

Ave Conersz, weduwe Thonijs Drenthe, staat in akte 236.
150

151

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
27
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Arent
Janszen, Berent
Beerentsz, Joachim

samenvatting

Comparant verklaart dat John van Urck rechtens van hen verwonnen heeft
een nieuwe kast, acht brede tinnen schotels, 7 tinnen kannen en 3 bekkens
en dat twee personen hiervoor borg staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
27
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grelle, Arent
Elegast, Heymen
Haene, Arent
Reynersz, Arent
Straetgen, Andries
Doornwick, Geert
Egberts, Anna
Woltersz, Jan
Claes, Cornelis

samenvatting

DATUM:

07-12-1542

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

En echtg. Kunne

13-12-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

In de Hagen

-Comparant is schuldig aan Heymen Elegast ƒ4 ph.g. en 1 rijder en aan
Cornelis Claes 29 stuivers Brabants.

60

-Arent Haene is schuldig aan Arent Reynersz vanwege Otto Droechscherer
uit Deventer 7 rijder en één snaphane, die hij maandelijks met één rijder
afbetaalt; dd 15-12.
-Andries Straetgen is schuldig aan Geert Doornwick 3 Joachimsdaalder; 1901-1543.
-Anna Egberts is schuldig aan Jan Woltersz één Joachimsdaalder; 29-01.
bijzonderheden

Geen

Bladzijde 27v is blanco.
152

153

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
28
Betalingsregeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haenken, Arent
Berentsz, Joachym

DATUM:

12-01-1543

Comparant
Schuldeiser

En echtg. Griete

samenvatting

Comparant verklaart dat Joachym Berentsz en diens echtgenote hem
verwonnen hebben 23½ rijder afkomstig van geleend geld en hennep,
gekocht door de vader van comparant en waarvan Joachym de
onderpanden niet ontvangen had volgens stadsrecht; hij verklaart dit
bedrag te betalen met Pasen a.s., waarvoor al zijn goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
28
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Reyner, Jonge
Straetgen, Andries
Kreyrick, Geert
Alijt
Backer, Geerloff
Assele
Droochscheerder, Vrerick
Anna
Smijt, Lubbert

samenvatting

DATUM:

09-02-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Ditmer Smyts

Echtg. Wynolt Corvemakers
Wed. Jan Egbertsz
Echtg. Claes Kocks

-Comparante is schuldig aan Jonge Reyner ƒ2 ph.g.
-Andries Staetgen is schuldig aan Geert Kreyerick 23½ Joachimsdaalder en
één oord wegens landpacht; betaald 22-04-1544; dd 10-02.
-De vrouw van Wynolt Corvemakers is schuldig aan Geerloff Backer 11½
stuivers Brabants; dd 15-02.
-De weduwe van Jan egbertsz is schuldig aan Vrerick Droochscheerder ƒ3
g.g.
-De vrouw van Claes Kock is schuldig aan Lubbert Smijt ƒ8 ph.g. en één
oord; dd 21-02.

61

154

155

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
28v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Urck, Arent van
Joriens, Marten
Brouwer, Arent
Vissch, Jan
Willems, Agniete
Elegast, Heymen
Weber, Marthijs
Johans, AnnaFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Smijt, Bernt

DATUM:

19-02-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Marten Joriens ƒ8 g.g. en nog 10
Joachimsdaalder vanwege een halve last mout.
-Arent Brouwer is schuldig aan Jan Vissch 11 Joachimsdaalder en 3½
stuiver Brabants; aan Marthijs Weber ƒ4 g.g. min 4 stuivers Brabants.
-Agniete Willems is schuldig aan Heymen Elegast ƒ6½ ph.g.
-Anna Johans is schuldig aan Bernt Smijt ƒ6 ph.g., één rijder en één stuiver
Brabants; dd 28-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
28v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Alijt
Bodde, Johanna in de
Alijt
Brouwer, Berent
Alijt
Kannegieter, Lambert
Grelle, Arent

samenvatting

DATUM:

08-03-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

Echtg. Wynolt Corvemaker
Echtg. Ditmer Smijt

-Comparante is schuldig aan Johanna in de Bodde ƒ12 g.g. en no g12
stuivers.
-De vrouw van Wynolt Corvemaker is schuldig aan Berent Brouwer ƒ4 ph.g.
min één oord vanwege een jonge os; dd 10-04.
-De vrouw van Ditmer Smijt is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ4
koopmansgulden min 3 stuivers Brabants.
-Arent Grelle is schuldig aan Lambert Kannegieter 34 stuivers en één oord.

62

156

157

158

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
28v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentgen
Egbertszen, Berent
Willems, Agniete
Abbe, Truigen

samenvatting

-Comparante verklaart dat zij met veertien dagen aan schuldeiser zal betalen
de ƒ4 g.g. die haar man aan hem schuldig is.
-Agniete Willems is schuldig aan Truigen Abbe 16 stuivers Brabants,
waarvan 8 stuivers reeds zijn betaald en de rest met St. Jacob a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
29
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

1. Vier kampen land met molen en huis, de Molenberch
Bure
2. Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Cele Cuper en Wolff Schinckel

comparanten

Dont, jfr Anna van
Kerckhoff, Johan
Wilssem, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart volgens gerechtelijke uitspraak ontvangen te hebben
van Henrick van Wilssem een “vidimusakte” met het zegel van Kampen dd
24-08-1519 betreffende de koop van vier kampen land met de vervallen
molen en het huis en nog een brief gezegeld door schepenen Luytgien van
Wilssem en Egbert ten Bussche, dd 29-10-1539 over de verkoop door wijlen
Arent van Hattem van een huis en erf. Zij bedankt voor de ontvangst van de
brieven.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
29
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

13-04-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Geert Gijsen
Op het Veen

17-04-1543

Comparante
Momber
Ambtenaar (?)

DATUM:

63

18-04-1543

159

160

comparanten

Engberts, Alijt
Heere, Herman
Bodde, Johanna in de

Comparante
Momber
Borg

samenvatting

Comparante verklaart dat zij Johanna in de Bodde heden 10 pond schade
mag opleggen voor een bedrag van ƒ12 g.g. en 12 stuivers borg ten behoeve
van Grietie, de echtgenote van Hans Blijffernichts en dat zij Johanna
rechtens mag opleggen dit te betalen tussen nu en St. Jan, midzomer.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
29
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacops, Anna
Engberts, Stijne
Alijt
Geye, Dirck
Henricksz, Jan
Anna
Elegast, Heymen
Keysers, Alijdt
Lambertsz, Barbara

DATUM:

18-04-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Wynolt Corvemaker
De erfgenamen van …
Echtg. Johan Bongers

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Stijne Engberts 10 stuivers.
-De vrouw van Wynolt Corvemaker is schuldig aan de erfgenamen van Dirck
Geye ƒ5½ ph.g.; dd 07-05. Tevens aan Jan Henricksz ƒ5 ph.g. te betalen met
1 rijder en 1 stuiver; dd 04-06.
-De vrouw van Johan Bongers is schuldig aan Heymen Elegast 3 Gelderse
rijders.
-Alijdt Keysersz is schuldig aan Barbara Lambertsz 40 stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
29v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Arent
Wyringen, Jan van
Hardenberch, Arent van
Engberts, Berent
Wayens, AnnaFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.

DATUM:

64

04-06-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

Griete
Cornelis, Alijt
Coers, Machtelt
Berentsz, Jan
AnnaFout! Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Swaene

161

162

Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldenares

Echtg. Peter Cremers

Schuldeiseres

Echtg. Jan vd Veene

Echtg. Jan Hanszen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Wyringen 28 stuivers.
-Arent van Hardenberch is schuldig aan Berent Engberts ƒ3 ph.g.; dd 09-07.
-Anna Wayens is schuldig aan de vrouw van Peter Cremer 17 stuivers
Brabants.
-Alijt Cornelis is schuldig aan Machtelt Coers 21 stuivers Brabants en aan
Jan Berentsz ƒ3 ph.g. en één stuiver Brabants; dd 18-07.
-De vrouw van Jan Hanszen is schuldig aan de vrouw van Jan van der
Veene ƒ5 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
29v
Boedelscheiding

onroerend goed

Goed de Kreyenberch
Hattem

comparanten

Winter, mr Aalt
Borchartszen, Geert
Krachtsz, Geert
Doernyck, Thoenis van
Dubbeltsz, mr Dubbelt
Willemsz, Johan

DATUM:

22-07-1543

Comparant
Volmachtgever
Volmachtgever
Comparant
Comparant
Volmachtgever

Priester
1
Broer - kerkmeester )
Kerkmeester

Zoon

samenvatting

Comparant, gevolmachtigd namens de mombers over Geertruijdt Willemsz,
weduwe van Willem Jansz van Giethoorn, aan de ene zijde en de
comparanten namens de kinderen van Geertruijdt aan de andere zijde,
verklaren dat zij op verzoek van beide partijen een boedelscheiding gemaakt
hebben van het testament dat wijlen priester Bartelt van Brenen of van
Oldeneel aan zijn dochter Geertruijdt en haar kinderen Johan en Willem
gegeven heeft, nl aan de zonen ƒ100 g.g. of ƒ5 g.g. jaarlijkse rente, thans
belegd in Steenwijk, nog ƒ3 g.g. per jaar gevestigd op de goederen in
Vollenhove van Johan Sloet en een derde deel gevestigd op de goederen
van Henrick de Greve in Hattem, genaamd de Kreyenberch enz. Geertruidt
wordt geacht de schulden van de boedel te betalen uit haar legaten en de
erfenis. Verder worden er nog enige regelingen getroffen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
30v
DATUM:
Transport van rechten en goederen

) van St. Geertruidt
Details in de akte.

65

07-08-1543

163

164

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Agata
Cleve, Henrick van
Grave, Evert van de

samenvatting

Comparante verklaart gerechtelijk getransporteerd te hebben, als erfgenaam
van de dochter van haar zus Jutte Hermans, echtgenote van Geert
Borchartszen, ten behoeve van haar zoon Evert een huisje en verder alle
aanspraken op de nagelaten erfenis, waaronder scheepsaandelen.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
31
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Coers, Machtelt
Mayert, Alijt
Blauwe, Lysbeth
Anna
Reyner, Jonge

Comparante
Momber
Zoon

DATUM:

Wed. Antoenysz vd Grave

13-08-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Herman Timmermans

Dochter Kunne Raven

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Machtelt Coers 35 stuiver.
-Alijt Mayert is schuldig aan Lysbeth Blauwe 6½ Joachimsdaalder min een
stuiver Brabants; dd 31-08.
-Anna is schuldig aan Jonge Reyner vanwege haar moeder 32 stuivers
Brabants; dd 10-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
31
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jacops, Arent
Corvemacker, Robert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemacker een bedrag
van ƒ45 ph.g., een rijder met een stuiver voor de gulden, wegens een lening
waarmee hij een Schepen brief met twee zegels van de stad Zwolle heeft
betaald die in het bezit was van Laurens Schutemacker in Zwolle
betreffende zijn potschip; deze Schepen brief heeft hij nu overhandigd aan
schuldeiser. Comparant belooft gerechtelijk het geld terug te betalen in drie
halfjaarlijkse termijnen, n.l. op Pasen 1544, met Michael daaropvolgend en

DATUM:

17-09-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

66

met Pasen 1545 de rest, waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met
toebehoren en al zijn goederen.

165

166

167

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
31v
Betalingsovereenkomst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Jans, jfr Fenne

samenvatting

Comparant belooft te betalen aan jfr Fenne Jans ƒ16 g.g. en 1 Hoornsgulden
wegens geleend geld, waarvan hij ƒ1 g.g. en de Hoornsgulden zal betalen op
Martini a.s., ƒ5 g.g. met Kerstmis daaropvolgend en ƒ5 g.g. met St. Jan 1544
en de rest met Kerstmis daarna.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
31v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Voss, Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Voss een bedrag van ƒ4 ph.g.,
9 stuivers Brabants en één oord.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
31v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Peterszen, Andries
Jacopsz, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt Jacopsz een bedrag van
ƒ140 c.g. vanwege de aankoop van een karveelschip en belooft dit in twee
termijnen te betalen, het eerste met Allerheiligen 1544 en de volgende een
jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al
zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-09-1543

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

24-10-1543

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

In Buitenconvent

Wed. Jelle Pelsers

27-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

67

168

169

170

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32
Schuldbekentenis

DATUM:

30-10-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Arent
Hodde, Henrijck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Hodde een bedrag van ƒ13
c.g. min 1 stuiver Brabants, te betalen deels met Pinksteren a.s., deels met
Michael en verder verklaart comparant nog schuldig te zijn 7½ h.p. wegens
hennep, die hij belooft te betalen vóór a.s. St. Jan, anders zal schuldeiser 26
stuivers Brabants van zijn loon inhouden; schuldenaar stelt al zijn goederen
ten onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Dubbeltsz, Henrick
Engberts, Alijt
Veen, Jacop vd
Gijsbertsz, Anna
Roeloffs, Femme

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ6 g.g. min 9 plakken.
-Alijt Engberts is schuldig aan Jacop vd Veen ƒ8 koopmansgulden min 4
stuivers Brabants; dd 05-12.
-Anna Gijsbertsz is schuldig aan Femme Roeloffs 18 gosselers; dd 14-12.
Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grave, Agatha van de
Grave, Evert van de

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

16-11-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

32

DATUM:

10-10-1543

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

68

Echtg. Evert Backer

Zoon

171

172

173

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Evert om haar zaken
tegen Geert Berchtelsen waar te nemen en daarbij te doen zoals zij zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jelle, Alijt
Schroer, Arent
Bodde, Jan in de
Wernarts, Janneken

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Arent Schroer voor drie pakken hooi 16
stuivers Brabants; aan Jan in de Bodde 34 stuivers van 14 plakken; aan
Janneken Wernarts 34 stuivers Brabants min één oord.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Timmerman, Andries
Raam, Gerrijt in de
Janszen, Pilgrim
Werden, Bernt van
Geertszen, mr Johan
Veen, Tyman vd

samenvatting

Comparanten verklaren qq. ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van mr Henrick Boeysz een fundatie met mortificatie van twee
eeuwige missen per week in de St. Nicolaaskerk in Kampen voor het St.
Cunera altaar, gesticht door Lambert van der Hove, met de bijbehorende
rentebrief, verder hebben zij ontvangen een gezegelde rentebrief ad ƒ6 g.g.
voor de verlichting van de lamp van St. Sebastiaan in de kerk.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roveneters, Anna
Coesvelt, Erenst van

DATUM:

04-02-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

12-02-1544

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

) van het Sint Cuneramemorie

DATUM:

13-02-1544

Schuldenares
Schuldeiser

69

1

Memoriemeester )
Idem
Bestuurder
Idem
Priester
Burgemeester

174

175

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Erenst van Coesvelt 3 rijder en
één stuiver van 14 plakken, te betalen met midvasten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
32v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alijt
Heere, Herman

samenvatting

Comparante verklaart uit handen van de tussenpersoon het geld ontvangen
te hebben, vanwege de onenigheid tussen haar en de voogden over haar
kinderen en dat zij haar kinderen vanaf heden ƒ1 g.g. per jaar zal geven,
waarvan de voogden bewijs krijgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
33
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johans, Anna
Backer, Florisz
Willemsz, Albert
Dubbelts, Alijdt
Jelle, Alijdt
Wiringen, Peter van
Hardenberch, Arent van
Vecht, Johan van der
Messemacker, Arent
Brouwer, Johan

16-02-1544

Comparante
Momber

DATUM:

Wed. Jelle Pelsers

18-02-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Elsgen

De weduwe van …

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Florisz Backer 2 rijder en 10 stuivers Brabants.
-Albert Willemsz is schuldig aan Alijdt Dubbelts ƒ15 g.g. afkomstig van de
aankoop van een huis op de Vloeddijk te betalen met St. Jan en met St.
Jacob; dd 28-02.
-Alijdt Jelle is schuldig aan Peter van Wiringen ƒ10 koopmansgulden; dd 0503.
-Arent van Hardenberch is schuldig aan wijlen Johan van der Vecht ƒ30 g.g.;
dd 26-03.
-Arent Messemacker is schuldig aan Johan Brouwer ƒ2 ph.g. en 2 stuivers
Brabants; dd 26-03.

bijzonderheden

Geen

70

176

177

178

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
33
Schuldbekentenis

DATUM:

10-04-1544

onroerend goed

Twee huisjes
Kampen, Groenestraat

comparanten

Ruerixsz, Arent
Elegast, Heyman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Heyman Elegast ƒ8½ g.g.
afkomstig van de aankoop van twee huisjes, te betalen met Pasen over een
jaar, in 1545.
NB. in de kantlijn: op 27-03-1545 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
33v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf

comparanten

Straetgen, Andries
Freyincks, Geert

samenvatting

Comparant is schuldig aan Geert Freyincks 26 Joachimsdaalder min één
oord afkomstig van landpacht over het jaar 1541, ‘42 en ’43 te betalen met 6
daalder op St. Jan Midzomer, met 6 daalder op St. Jacobus, op Michael, op
Martini en de rest op Kerstmis of Vastenavond, waarvoor hij als onderpand
stelt zijn woonhuis en alle huisraad.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
33v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Anna
Daniels, Jacop

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geert, Willem en
Geertruijt als vaders erfdeel niets te kunnen reserveren omdat zij moet
werken voor de kost; zij bedankt Jan Wichmertsz, oom van de kinderen,
voor de boedelscheiding.
Jacop Daniels heeft beloofd zijn twee eigen kinderen, Liesbeth en Griete, op
te voeden tot de tijd dat zij kunnen werken, waarmee Frans Daniels, oom
van de kinderen tevreden is.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-04-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Stijne

24-04-1544

Wed. van Willem Henrijcx
Momber

71

Moeder

179

180

181

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
33v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Touwslager, Dirck
Wijnolts, Alijt
Backer, Geerloff

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Dirck Touwslager 17½ stuiver van 14 plakken.
-Alijt Wijnolts is schuldig aan Geerloff Backer 20 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
34
Beslaglegging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Straetgen, Andries
Johans, jfr Femme

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij beslag hebben gelegd op een tresor met twee
schotels van jfr Femme Johans die in haar huis staat en die zij,
comparanten, met recht verwonnen hebben; schuldenares heeft beloofd
deze tresor niet te verkopen voor Pinksteren a.s., daarna is het toegestaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
34
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Vloeddijk, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Toerne, Albert ten
Croeser, Engbert
Grafhorst, Johan van

samenvatting

DATUM:

28-04-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Lubbert Corvemaker

28-04-1544

Comparant
Schuldenares

En echtg. Stijne

12-05-1544

Comparant
Comparant
Schuldenaar

Mede namens broers
En Bette

Comparanten, als collators van het H. Sacrament in de OLV kerk van
Kampen, verklaren dat Johan van Grafhorst en zijn echtgenote de jaarlijkse
rente van 1½ h.p. hebben afgelost, gevestigd op een huis aan de Vloeddijk,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

72

182

183

184

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
34
Borgstelling

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Dubbeltsz, Alijt
Veen, Jan
Worst, Hans

samenvatting

Comparante verklaart dat zij borg staat voor Hans Worst uit Kampen voor
een bedrag van ƒ400-18 c.g. afkomstig van een karveelschip, gekocht van
Jonge Reyner, waarvan een notitie is gemaakt; mocht het schip, dat nu
buitengaats is, averij oplopen, dan zal schuldeiser zijn geld wel ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
34v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Alffert vd
Kerckhoff, Johan
Koncke, Willem

DATUM:

24-05-1544

Comparante
Momber
Begunstigde

DATUM:

Wed. Dubbelt Lubbertsz

26-05-1544

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Volmachtgever

Amsterdam

samenvatting

Comparant heeft gerechtelijk beloofd tussen nu en Pinksteren a.s. aan
Johan Kerckhoff als gevolmachtigde ƒ17 g.g. te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
34v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reynersz, Arent
Berents, Jan
Janszen, Jacop
Dircksz, Engbert
Graes, Jacop van
Wolde, Gerrijt vd

DATUM:

28-05-1544

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever

73

185

186

187

samenvatting

Comparanten verklaren namens hun opdrachtgevers tot vriendelijk
overeenstemming te zijn gekomen over de boedelscheiding tussen beide
partijen inzake de nagelaten goederen van de ouders van Jacop Janszen,
n.l. dat Gerrijt vd Wolde aan Jacop Janszen zal geven ƒ48 ph.g. te betalen
met St. Oloff ƒ4 ph.g., met St. Maarten ook en de rest tussen nu en
Pinksteren 1546, zodat de onderlinge onenigheid ophoudt; Gerrijt stelt als
onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacops, Anna
Bessels, Mette

samenvatting

Comparante is schuldig aan Mette Bessels 17 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35
Transport van goederen

onroerend goed

Graf

comparanten

Straetgen, Andries
Claesz, Thijs
Geertsz, Marrijken
Wiringen, Peter van

DATUM:

23-06-1544

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

01-07-1544

Comparant
Comparant
Comparante
Koper

1

En namens zijn zuster )
Zwager v. Marrijken
En echtg. Zwaene

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht en overgedragen te hebben aan Peter van
Wiringen en diens echtgenote een grafsteen en graf in de OLV kerk, voor het
orgel, in het midden van de kerk, zuidzijde, waarin Jacop Bolharen begraven
is en waar nu de naam Elsse van Haennen op staat. Zij bedanken voor de
betaling.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

) Cornelia

DATUM:

74

14-07-1544

188

189

comparanten

Schoemaker, Arent
Reyner, Jonge
Coster, Arent
Schoemacker, Jasper
Sasse, Albert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jonge Reyner 17 stuivers Brabants.
-Arent Coster is schuldig aan Jasper Schoemacker 42 stuivers Brabants; dd
16-07.
-Arent Schoemacker is schuldig aan Albert Sasse 18 stuivers Brabants; dd
06-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Meeusz, Thonis van

samenvatting

Comparante verklaart dat haar man de stad 18 h.p. schuldig gebleven is
wegens pacht van de kleine mate over 1543; zij belooft de cameraar en
rentmeester vanaf a.s. St. Maarten een ½ herenpond te betalen totdat alles
verrekend is, als haar financiële situatie dit toelaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Arent - jr
Vriese, Peter
Jelle, Alijt
Twent, Evert
Coster, Arent
Lubbertsz, Arent
Roveneters, Anna
Bogemackers, Greetgen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Vriese ƒ11½ koopmansgulden en 1½
stuiver Brabants, inbegrepen de schuld van zijn neef.
-Alijt Jelle is schuldig aan Evert Twent ƒ3 g.g. en 8 stuivers.
-Arent Coster is schuldig aan Arent Lubbertsz 4 rijder; dd 20-08.
-Anna Roveneters is schuldig aan Greetgen Bogemackers 25½ stuiver
Brabants.

DATUM:

07-08-1544

Comparante
Momber

DATUM:

75

Wed. Dirck van Ens

09-08-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

190

191

192

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corffemakers, Anna
Nieber, Marrijs
Cornelis, Alijt
Dircx, Swaene
Straetgen, Andries
Brouwer, Geert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Marrijs Nieber ƒ2 ph.g. en 7 stuivers van 14
plakken.
-Alijt Cornelis is schuldig aan Swaene Dircx één Joachimsdaalder; dd 01-09.
-Andries Straetgen is schuldig aan Geert Brouwer 6 rijder te betalen op 1
maart.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
35v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffs, Alijt
Elven, Peter van
Pouwels, Johan

samenvatting

Comparante verklaart het vierde deel van de erfenis van haar zuster Hille
van Delden ontvangen te hebben en meldt dat haar neef Johan Pouwels op
haar verzoek de schulden van overledene heeft betaald ad 30
Joachimsdaalder, die zij belooft hem met midwinter terug te betalen; zo niet
dan stelt zij als onderpand haar rente van ƒ20 g.g. en al haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Berent

DATUM:

25-08-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

09-09-1544

Comparante
Momber
Neef

DATUM:

Schuldenaar

76

Echtg. Roeloff Willemsz

26-01-1536

Wilsum

Mette
Verwer, Wolter

193

194

Schuldeiseres
Schuldeiser

Echtg. Jan Varkenkopers

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de vrouw van Jan Varkenskoper ƒ3
g.g. en aan Wolter Verwer ƒ3 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Janszen, Bruyn
Gherrijtszen, Willem
Jacobsz, Albert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert Jacobsz een bedrag van
ƒ370 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
beloven dit te betalen op drie achtereenvolgende [Maria] Lichtmissen,
waarvoor zij als onderpand stellen het karveelschip met toebehoren en al
hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: betaaldata in de kantlijn genoteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Berent
Gerritsen, Joachim
Symonsz, Hermen
Raess, Berent van
Vleischouwer, Bartolt
Stevents, Arent
Vriese, Jan
Janszen, Bartolt
Gijsen, Kersken

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Joachim Gerritsen ƒ6 koopmansgulden en 5
stuivers Brabants en aan Hermen Symonsz 76 stuivers Brabants; dd 08-03.
Verder aan Arent Stevents ƒ3 koopmansgulden, dd 15-03 en aan Jan Vriese
hetzelfde bedrag; dd 22-03.
-Berent van Raeff is schuldig aan Bartolt Vleischouwer ƒ13 ph.g. en één
oord.
-Bartolt Janszen is schuldig aan Kersken Gijsen ƒ3½ ph.g.; dd 28-03.

DATUM:

18-02-1536

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Emmeloord

22-02-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

77

195

196

197

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thomaszen, Bartolt
Mottetabbers, Anna
Backer, Berent
Backer, Geerloff
Droochscheer, Claes
Bartolt
Trumpers, Geesen

DATUM:

28-06-1536

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Everts
De executeurs van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Anna Mottetabbers ƒ5½ ph.g.
-Berent Backer is schuldig aan Geerloff Backer ƒ5½ g.g.; dd 19-07 en aan
Claes Droochscheer ƒ3 g.g. en 2 stuivers Brabants.
-De vrouw van Jan Everts is schuldig aan de executeurs van het testament
van Geesen Trumpers 19 stuivers; dd 23-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertsz, Berent
Geese

samenvatting

Comparant is schuldig aan Geese, Johan Dircksz weduwe, een bedrag van
ƒ20½ ph.g. die hij belooft te betalen met Michael a.s. over een jaar met ƒ8
ph.g. en met ƒ12½ ph.g. op St. Jan midzomer, zo niet dan zal hij alle jaren ƒ1
handgeld betalen zo lang alles niet betaald is.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verwer, Berent
Vene, Tijmen van der

DATUM:

29-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

78

03-09-1536

Vollenhove
Wed. Johan Dircksz

198

199

200

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Tijmen vd Vene ƒ24 g.g. te betalen in maart a.s.
waarvoor Jacop Willemsz en Johan Hermsz borg staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Berent van
Brandt, mr Heymen

samenvatting

Comparant is schuldig aan Berent van Wilsem ƒ7 g.g. en 20 stuivers
Brabants en zal hem bij de laatste betaling een ton bier korten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cremer, Berent
Kempen, Johan van
Reynersz, Arent

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan Arent
Reynersz om, in der minne of gerechtelijk, een bedrag van ƒ276 g.g. te
ontvangen dat opdrachtgever van wijlen Evert van der Wye nog toekomt en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
37
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Berent
Bloeme, Willem
Messeler, Berent
Convent v. St. Agnieten
Berents, Bette
Scepelers, Henrick

samenvatting

DATUM:

14-10-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

37

DATUM:

Bakker

05-12-1536

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Gezworen dienaar stad )
Keulen

) Keulen

DATUM:

29-01-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

De weduwe van …

-Comparant is schuldig aan Willem Bloeme 34½ stuivers Brabants.
-Berent Messeler is schuldig aan het convent van St. Agnieten ƒ8 g.g.; dd
07-02.

79

-Bette Berents is schuldig aan de weduwe van Henrick Scepeler 5 h.p. en 22
stuivers Brabants; dd 14-03.

201

202

203

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
37
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Bartolt
Reynersz, Arent

samenvatting

Comparanten verklaren dat hun zuster Alijt Everts in Zwolle in het klooster
getreden is en dat de pater en mater van het klooster haar niet meer zullen
aanspreken op haar eventuele erfenis.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
37
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Berent
Jan, Lange

samenvatting

Comparant is schuldig aan Lange Jan 48 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hugentsz, Bernt
Breda, mr Jan
Reynersz, Arent

samenvatting

Comparant, geboren in Zierikzee, geprofest in St. Berntsklooster van de
Cistersienser orde en daar woonachtig als subprior, heeft met toestemming
van procurator Quirijn en het convent een volmacht gegeven om de
goederen te ontvangen van wijlen Aafken Geerts van wie hij erfgenaam is,
aan de prior en procurator van het klooster op de Zonneberg, die op hun
beurt een substitutie geven aan Arent Reynersz.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

14-03-1537

Comparant
Momber

DATUM:

En zijn zuster

16-04-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

37v

DATUM:

18-04-1537

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

80

Priester - Vollenhove

204

205

206

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
37v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touslager, Berent
Brouwer, Zweer
Nyemeyer, Bernt
Corvemacker, Robert
Wilsem, Bernt van
Sticker, Leffert
Beele
Henricksz, Jacob
Robertszen, Cop

DATUM:

18-06-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Bakker
Echtg. Beert Haecken

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Zweer Brouwer 14 stuivers.
-Bernt Nyemeyer is schuldig aan Robert Corvemacker een last haver en ƒ2
g.g., te betalen op St. Maarten in de winter; eind juni. Tevens aan Cop
Robertszen ƒ28 g.g. en 5 stuivers Brabants; dd 23-08.
-Bernt van Wilsem is schuldig aan Leffert Sticker ƒ6½ ph.g. en 2 stuivers; dd
27-07.
-De vrouw van Beert Haecken is schuldig aan Jacob Henricksz ƒ10 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
38
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Warckhorst, Bolde ter
Cock, Johan
Henricksz, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Cock en Dirck Henricksz een
bedrag van ƒ30 ph.g. samen, afkomstig van een potschip met toebehoren en
belooft op Pasen a.s. ƒ10 ph.g. te betalen, op Michael weer ƒ10 ph.g. en
tenslotte op Pasen 1538 de laatste ƒ10 ph.g. waarvoor hij als onderpand
stelt het potschip met toebehoren en al zijn goederen om het geld eventueel
te verhalen.
NB. in de kantlijn: alles is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

10-10-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

38

DATUM:

81

26-11-1537

Meppel

207

208

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Brouwer, Zweer
Reess, Bernt van
Kannegieter, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ12 g.g.
-Bernt van Rees is schuldig aan Jan Kannegieter ƒ6½ ph.g.; dd 05-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
38
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerte
Hermensz, Gheert
Willemszen, Rutger
Apell, Hermen ten

samenvatting

Comparante verklaart voor haar zoons Willem, Warner, Thijs, Albert en
Claes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 g.g. eens of ƒ5 g.g.
per jaar; de twee oudste zoons ontvangen het geld met Pasen over een jaar
en de andere zoons worden verzorgd van de rente tot hun volwassenheid,
zij laat hen lezen, schrijven en een vak leren, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
38v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Bruyn
Arents, Jacob

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

01-12-1537

Wed. Claes Droochscheer
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-12-1537

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon van zijn zuster

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Arents om zijn zaken te
beheren en zijn pachten te innen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

82

209

210

211

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
38v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Mullem, Lubbe van
Olden, Dirckien
Raess, Bernt van
Reynertsz, Arent
Vaeltkens, Willem
Schoemacker, Jasper
Bette
Here, Hermen

DATUM:

26-01-1538

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar

Echtg. Calff van Campen

Echtg. Jan v. Grussers

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Lubbe van Muller ƒ10 ph.g. en 5 stuivers
Brabants en aan Dirck Olden 7 schillingen.
-Bernt van Raess is schuldig aan Arent Reynertsz twee Gelderse rijder dd
30-01 en aan Willem Vaeltken ƒ12 ph.g., dd 27-02. Verder aan Jasper
Schoemacker 35 stuivers en 35 stuivers Brabants; dd 22-05; aan Lubbe van
Muller ƒ6 koopmansgulden en 1½ stuiver Brabants; dd 31-05.
-De vrouw van Jan van Grussers is schuldig aan Hermen Here 41 stuivers;
dd 03-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
38v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Bette
Vaeltken, Willem
Haecke, Bele
Lambertszen, Hermen
Jansz, Bette
Jelissen, Sijmon
Raess, Bernt van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Willem Vaeltken 38 stuivers.
-Bele Haecke is schuldig aan Hermen Lambertszen 42 stuivers Brabants; dd
11-08.
-Bette Jansz is schuldig aan Sijmon Jelissen 17 stuivers.; dd 27-08.
-Bernt van Raess is schuldig aan Willem Vaeltken ƒ3½ g.g. ; dd 29-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39
Schuldbekentenis

DATUM:

10-07-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

83

10-02-1539

212

213

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Hermens, Bernt
Petersen, Hans

samenvatting

Comparant is schuldig aan Hans Petersen ƒ200 koopmansgulden met 3
stuivers Brabants afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft dit in twee termijnen met midwinter te betalen, iedere keer met de
helft, waarvoor hij het karveelschip met toebehoren als onderpand stelt en
al zijn andere goederen om, indien nodig, het geld volgens scheepsrecht te
verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymessen, Bartolt
Gheerlichssen, Gheert
Geerlich, Hadewich
Geerlich, Anna

samenvatting

Comparanten verklaren dat hun broer Cornelijs Geerlichssen hen de erfenis
van hun ouders heeft uitbetaald, waarvoor zij hem bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Corvemaker, Robert
Reess, Bernt van
Veen, Alfert vd
Willems, BeeleFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Pors, Ghijse

samenvatting

Schuldenaar
Schuldeiser

Elburg

10-02-1539

Comparant
Comparant
Comparante
Comparante

DATUM:

05-03-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

Echtg. Jacob(je)

Schuldeiser

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemaker ƒ21 g.g.
wegens rogge en ander koren.
-Bernt van Reess is schuldig aan de vrouw van Alfert vd Veen 12 Vlaamse
schillingen afkomstig van zijn broer Gheert van Reess; dd 24-03.
-Beele Willems is schuldig aan Ghijse Pors 1 h.p.; dd 16-05.

84

214

215

216

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reess, Berent van
Hoecks, Trude

DATUM:

15-06-1539

Comparant
Comparante

Deventer

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar problemen te hebben gehad over een
handschrift van ƒ55 g.g. en verklaren nu het volgende: Berent van Rees is
gehouden aan Trude te geven ƒ10 g.g. en de rest ad ƒ45 g.g. in termijnen
van ƒ15 g.g. te beginnen met St. Jan in 1540; mocht de betaling niet gedaan
worden, dan zal Trude gerechtigd zijn hem aan te spreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39v
DATUM:
Afstand van onroerend goed

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Jan Slotemaker en Jan Veen Tymeszen

comparanten

Goesens, Beerte
Lanckvelt, Goert van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij gerechtelijk heeft overgedragen ten behoeve
van Nenne Roede, de tijnsheffer, een huis en erf dat hij met Pasen in gebruik
mag nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
39v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reess, Berent van
Hebels, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Hebels ƒ2 ½ koopmansgulden en tien
stuivers.

bijzonderheden

Geen

08-11-1539

Comparante
Momber

DATUM:

Wed. Peter Jacobszen

10-12-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

85

217

218

219

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40
Kinderbewijs

DATUM:

10-01-1540

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vries, Bouwen Hansz
Voss, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn vier kinderen Agge, Claes, Hanse en Anna als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ60 koopmansgulden en
belooft hen te verzorgen tot de volwassenheid en hen dan ook te betalen de
ƒ5 g.g. die zijn overleden vrouw per testament aan hen heeft vermaakt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40
Afstand van goederen

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, tussen Jan Arentsz en Tijmen Willems, tot in de Riete

comparanten

Henrijckszen, Bernt
Graes, Jacop van

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van wijlen Claes Henrijcxsz, verklaart
dat hij de tijns die Jacop van Graes pleegt te ontvangen, heeft laten liggen
en dat deze het huis met Pasen a.s. kan aanvaarden.
Hiermede zijn de kinderen Tijmen, Johan, Tijmen en Henrijcka tevreden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Corvemaker, Robert
Reess, Berent van
Griete
Jansdr, Bate
Claes, Dieuwe
Haecke, Bele
Maelers, Griete

Wdn. van Anna
Voogd

DATUM:

Vader

06-02-1540

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

19-02-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

86

Echtg. Peter Cremers

220

221

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Robert Corvemaker ƒ21 g.g. te
betalen in twee termijnen.
-Berent van Rees is schuldig aan de vrouw van Peter Cremers ƒ12
koopmansgulden, 5 stuivers en één oord; dd 20-02.
-Bate Jansdochter is schuldig aan Dieuwe Claes 9 stuivers Brabants van 14
plakken; dd 03-03.
-Bele Haecke is schuldig aan Griete Maelers 29 stuivers Brabants en één
oord; dd 21-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Wieringen, Peter van
Brouwer, Bernt
Alijdt
Reess, Bernt van
Warners, Cathrina

DATUM:

26-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Gert v. Dotekum

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringen ƒ6 g.g. min 2½ stuiver
Brabants.
-Bernt Brouwer is schuldig aan de weduwe van Gert van Dotekun ƒ17 g.g.
van 2 h.p. voor de gulden, te betalen met Pasen; dd 24-05.
-Bernt van Reess is schuldig aan Cathrina Warners ƒ10 g.g. en 15 stuivers
Brabants

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40v
Afzien van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Bele
Wolters, Peter

samenvatting

Comparante verklaart dat zij aan het St. Geertruiden Gasthuis gerechtelijk
heeft laten liggen vanwege de tijns, het eigendom van een huis dat zij
bewoont, d.w.z. dat zij geen aanspraak meer zal maken op het eigendom
ervan.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparante
Momber

87

19-07-1540

Wed. Bernt Hake

222

223

224

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
40v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Hove, Jan ten
Brouwer, Jan
Hardenberch, Griete v.
Reess, Bernt van
Kuiper, Henrijck
Jans, Batte
Henrijcxsz, Goessen

DATUM:

06-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

In den Hagen

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan ten Hove ƒ8½ g.g. en aan Jan
Brouwer 8 lichte ponden te betalen met Pasen. Tevens aan Griete van
Hardenberch ƒ8 g.g. min één oord; dd 15-10.
-Bernt van Reess is schuldig aan Henrijck Kuiper ƒ6 ph.g.; dd 20-10.
-Batte Jans is schuldig aan Goessen Henrijcxsz 15 stuivers; dd 20-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Beerte
Arentsz, Dirck

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar
overdracht te doen van haar huizen en rente binnen de vrijheid van Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hartgertsz, Bernt(je)
Nysz, Jan te
Here, Hermen
Cuynreturff, Henrick
Tymesz, Jacop

DATUM:

16-11-1540

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Dochter Rotger Bessinck
Echtgenoot

31-01-1541

1

Wed. van Alert Annensz )
Momber
Momber
Voogd
Voogd

88

Moeder

225

226

227

samenvatting

Comparante verklaart voor haar zoon Henrick als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ100 c.g. die zij zal beleggen tot zijn meerderjarigheid, zij
belooft hem te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bele
Peters, mr Jan

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Jan Peters ƒ12½ ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41
Verkoop van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, op de Kruishoop

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Dircxen, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Engbert Dircxen de helft van
zijn woonhuis met een kwart van de koeien die hij bezit en meldt dat koper
hem alles betaald heeft, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansdr, Bate
Claes, Dieuwe
Nijemeijer, Bernt
Streeck, Jan van
Corvemacker, Robert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Dieuwe Claes 9 stuivers Brabants van 14
plakken.
-Bernt Nijemeijer is schuldig aan Jan van Streeck ƒ30 ph.g.; dd 09-03 en aan

) schipper
DATUM:

21-11-1540

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Jan Vene
Schoolmeester

19-01-1541

Comparant
Koper

DATUM:

03-03-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

89

Robert Corvemacker ƒ11 g.g. en één oord; dd 04-04.

228

229

230

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41v
Afspraak

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lambertszen, Berent
Olde, Herman den

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij de helft van de brief die Herman den Olde in
1490 heeft bezegeld over de overwaarde van twee stukken land, die
toebehoort aan Hendrickje, de weduwe van Willem Vleisch en haar zoon, die
de andere helft hebben, goed zullen bewaren.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
41v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerte
Steenwijck, mr Johan v.
Mullem, Hans van
Wieringen, Peter van - jr

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Andries, Gertruijdt en
Claes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind ƒ35 g.g. en belooft
hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Bernt
Reyner, Jonge

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jonge Reyner ƒ6½ koopmansgulden en 2

DATUM:

10-03-1541

Comparant
Schout

En echtg. Femme
1
van Genemuiden en )

) Asschet

DATUM:

20-06-1541

Wed. Claes van Bossens
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

12-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

90

stuivers Brabants en een kwart wijn.

231

232

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Janszen, Bastiaen
Cock, Johan
Petersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Cock en Johan Petersz een
bedrag van ƒ266 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren en
belooft te betalen in twee termijnen, te weten de helft op St. Maarten in de
winter van 1542 en de andere helft op St. Maarten 1543, waarvoor hij als
onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en zijn overige goederen
om, indien nodig, de kosten te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Bernt
Wieringen, Jan van
Ygerman, Claes
Meppen, Berent van
Janneke
Rees, Bernt van
Willems, Rutger

DATUM:

13-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Blokzijl
Koopman A’dam
Idem

19-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Jan Droochscheerder
Namens Willem v. Wouw

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Wieringen ƒ12½ koopmansgulden van
14 plakken de stuiver. Verder is hij schuldig aan Claes Ygerman ƒ9
koopmansgulden van 20 stuivers Brabants.
-Berent van Meppen is schuldig aan de weduwe van Jan Droochscheerder
ƒ200 g.g., waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen en belooft te
betalen in drie jaar tijd ; mede aanwezig zijn haar mombers; dd 25-08.
-De opdrachtgever van Bernt van Rees is schuldig aan Rutger Willems ƒ20½
g.g.; dd 31-08.

bijzonderheden

Geen

91

233

234

235

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-10-1541

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Willemszen, Bartolt
Vranckenszen, Goessen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goessen Vranckenszen een bedrag
van ƒ26 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren
en te betalen tussen St. Jan en St. Jacob a.s.; hij stelt als onderpand het
schip met toebehoren en al zijn goederen om het geld volgens scheepsrecht
te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Brouwer, Zweer
Touwslager, Bernt
Willems, Reyner
Robertsz, Loy
Geerts, Wicher

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

09-12-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de weduwe van Zweer Brouwer ƒ20 g.g. van 14
plakken de stuiver; aan Loy Roberts ƒ13 g.g min 2 stuivers Brabants; dd 1801-1542; aan Wicher Geerts 21 rijder en 21 stuivers Brabants; dd 01-02-1542.
-Bernt Touwslager is schuldig aan Reyner Willems 13 stuivers; dd 19-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
42v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyemeyer, Bernt
Jan, Lange
Hermans, Brant
Gerrijts, Stijne
Gaet Zitten, Berent
Veene, Johan vd
Touwslager, Bernt
Smyt, Arent
Metseler, Bernt

DATUM:

27-02-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

92

Smyt, Lubbert

236

237

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lange Jan ƒ4 koopmansgulden.
-Brant Hermans is schuldig aan Stijne Gerrijts 7 stuivers Brabants van 14
plakken; dd 01-03.
-Berend Gaet Zitten is schuldig aan Johan vd Veene ƒ30½ ph.g.; dd 03-03.
-Bernt Touwslager is schuldig aan Arent Smyt ƒ7 ph.g. en 4 stuivers
Brabants; dd 12-03.
-Bernt Metseler is schuldig aan Lubbert Smyt 16½ stuivers Brabants

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
43
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis, Bovenpoorte

comparanten

Coners, Ave
Nuys, Peter van
Vene Everts,Tijman vd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Bartolt, Johan, Geert
en Willem als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600
g.g. in de vorm van verschillende rentebrieven; zij belooft hen te verzorgen
tot hun volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op diverse data melden de kinderen hun deel te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Details van de rentebrieven in de akte -

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
43
Schuldbekentenis

14-06-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Batte
Henrickszdr, Geese
Nyemeyer, Bernt
Convent
Touwslager, Berent
Jansz, Bernt
Willemsz, Arent
Dragers, Elsse

samenvatting

DATUM:

03-06-1542

Wed. Thoenis Drenth
Voogd
Voogd

DATUM:

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeise
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Moeder

Echtg. Johan v. Grafhorst

Brunnepe

-Comparante is schuldig aan Geese Hendrickszdr 5½ h.p. en 1 stuiver; aan
Elsse Dragers 14 gosselers; dd 02-08.
-Bernt Nyemeyer is schuldig aan het convent te Bruppe 1½ last haver en een
½ last gerst, te betalen in mei a.s.; aan Arent Willemsz ƒ2½ g.g. en 3½
stuiver Brabants; dd 28-06.

93

-Berent Touwslager is schuldig aan Bernt Jansz ƒ3 ph.g. en 1 rijder.

238

239

240

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
43v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansdr, Bele
Maler, Henrijck
Jans, Engele

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefvader de goederen en erfenis ontvangen
te hebben van haar moeder Gerbrich, waarvoor zij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
43v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Bette
Jansz, Thoenis
Cock, Berent
Elegast, Heymen
Jelle, Alijdt
Wendele
Bette
Frans, Gheze

20-10-1524

Comparante
Momber
Stiefvader

DATUM:

26-02-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Henrijck Hodde
Echtg. Jan v. Grafhorst

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Thoenis Jansz 23 stuivers.
-Berent Cock is schuldig aan Heymen Elegast ƒ4½ ph.g. min 2 stuivers; dd
05-03.
-Alijdt Jelle is schuldig aan de vrouw van Henrijck Hodde 7 vlas kronen en
29 pond vlas.
-De vrouw van Jan van Grafhorst is schuldig aan Gheze Frans 4 Gelderse
rijder; dd 16-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
43v
Schuldbekentenis

DATUM:

94

01-06-1543

241

242

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Berent
Smit, Albert
Barbara
Jansz, Frans
Nieber, Marrijs
Brouwer, Bernt

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Jochum Gerrijtsz
Zoon Jan Voss

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Albert Smit één rijder Gelders.
-De vrouw van Jochum Gerrijtsz is schuldig aan de zoon van Jan Voss ƒ8
ph.g. en één oord; dd 19-10 en aan Marrijs Nieber ƒ25 koopmansgulden en
36 stuivers Brabants. Tevens aan Bernt Brouwer 4 rijder en één oord; dd 0611.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
44
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barbara
Driehusen, Jacop van
Blauwe, Lysbeth
Batte
Warnertsz, Ebbe
Touwslager, Bernt
Petersz, Marryken
Neyster, Barbara de

DATUM:

16-11-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Echtg. Jochum Gerrijtsz

Echtg. Jan v. Grafhorst

samenvatting

-De vrouw van Jochum Gerrijtsz is schuldig aan Jacop van Driehusen 7
rijder en aan Lysbeth Blauwe 5 Joachimsdaalder. Tevens aan Barbara de
Neyster ƒ8 koopmansgulden, de stuiver van 15 plakken; dd 03-03.
-De vrouw van Jan van Grafhorst is schuldig aan Ebbe Warnertsz 5 lichte
ponden en 5 stuivers; dd 12-12.
-Bernt Touwslager is schuldig aan Marryken Petersz ƒ3 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
44
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wilsem, Bartelt van
Evertsz, Geerth

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Geerth Evertsz om, in der minne of

DATUM:

08-04-1544

Volmachtgever
Gevolmachtigde

95

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen, zijn schulden te innen en
daarbij al het nodige te doen.
NB. in de kantlijn: op 22-06-1547 heeft comparant de akte laten doorhalen.

243

244

245

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
44
Borgstelling

onroerend goed

Land in Oosterholt

comparanten

Brouwer, Berent
Smyt, Willem
Ruter, Claes
Lambertsz, Henrick

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Henrick Lambertsz voor een
jaarlijks bedrag van ƒ9 g.g. pachtgeld van dijk en land in Oosterholt volgens
pachtcedule berustend bij de weduwe van wijlen Warner van Urck.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
44v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Ulrix, Fenne
Holtsagers, Beerte
Bodde, Johan in de
Bele
Grafhorst, Jan van
Johans, Batte
Schoemacker, Adriaen

DATUM:

10-04-1544

Borg
Idem
Idem
Begunstigde

DATUM:

16-05-1544

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Lubbert Corvemaker

Echtg. Peter v. Bysselen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Fenne Ulrix ƒ4 ph.g. en 10 stuivers Brabants.
-Beerte Holtsagers is schuldig aan Johan in de Bodde 33½ stuiver van 14
plakken; dd 24-06.
-De vrouw van Peter van Bysselen is schuldig aan Jan van Grafhorst 38
stuivers; dd 09-08.
-Batte Johans is schuldig aan Adriaen Schoemacker 10 stuivers van 14
plakken; dd 20-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

44v

DATUM:

96

26-08-1544

246

247

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtsagers, Beerte
Nieber, Marrijs
Jans, Bette
Oelrich, Fenne
Beerte
Voerst, Lubbeken van
Goosens, Beerte
Willems, Peter

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Geertsz

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Marrijs Nieber ƒ17 koopmansgulden.
-Bette Jans is schuldig aan Fenne Oelrich 22 stuivers; dd 10-09.
-De vrouw van Jan Geertsz is schuldig aan Lubberken van Voerst 31
stuivers Brabants; dd 15-10.
-Beerte Goosens is schuldig aan Peter Willems ƒ3½ ph.g. van 14 plakken de
stuiver, waarvan reeds betaald 33 stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
45
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Berent
Corvemacker, Robert
Bele
Zwaengen, Willem
Johans, Bette
Holleboems, Geertruijt

DATUM:

06-02-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Peter v. Bysselen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ10½ ph.g. en één rijder. `
-De vrouw van Peter van Bysselen is schuldig aan Willem Zwaengen 4 rijder
min een halve oord en 16½ gosselers.
-Bette Johans is schuldig aan Geertruijt Holleboems 28 gosselers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
45
DATUM:
Gerechtelijke aanspraken - erfenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ottinck, Berent
Tolsende, Peter van
Clappel, Geert
Kreyinck, Geert

30-03-1545

Procurator
Idem
Idem
Idem

97

248

249

samenvatting

Comparanten, procuratoren van de Huisarmen binnen Kampen, verklaren
dat zij via tussenkomst van mr Johan Mathijsz, burgemeester en mr
Godtschalck, schepen te Indijk, hebben overgedragen aan Peter Tjalinghs,
burgemeester van Sneek en procurator van de Huisarmen aldaar, medeexecuteur van het testament van Joost Minnes, de goederen die de
Huisarmen van Sneek en Kampen hebben geërfd, d.w.z. dat Peter Tjalinghs
zal procederen tegen de erfgenamen van wijlen Minne Foppinga zodat beide
partijen krijgen wat hen toekomt; de onkosten van Peter Tjalinghs zullen
worden vergoed.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
45v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Berent
Smyt, Roeloff
Beerte
Aersz, Hermen

DATUM:

24-04-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Johan Gheertsz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Roeloff Smyt 2 pond groot Vlaams en 7 stuivers
Brabants en als gerechtsonkosten een kwart wijn.
-De vrouw van Johan Gheertsz is schuldig aan Hermen Aersz ƒ3½ ph.g. min
2 stuivers Brabants; dd 15-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
45v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Hermensz, Borchgert
Dubbeltsz, Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Dubbeltsz een bedrag van
ƒ327 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft dit op drie achtereenvolgende St. Jansdagen te betalen, te beginnen
in 1546; hij stelt als onderpand het karveelschip met toebehoren en zijn
overige goederen. Verder meldt comparant Cornelis nog ƒ30 schuldig te
zijn, te betalen met St. Maarten a.s., waarvoor ook het schip onderpand is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

13-06-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

98

Hasselt

250

251

252

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
45v
Schuldbekentenis

DATUM:

22-06-1545

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Berent
Bull, Jochem
Smit, Albert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jochem Bull 2 rijder en aan Albert Smit ƒ4 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
Onderwerp

FOLIO:
46
DATUM:
Nalatenschap en voogdij

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vliet, jfr Balich van
Vliet, Gerrijt van
Vliet, Floris van
Vliet, Geerloff van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

31-07-1545

Comparante
Vader
Broer
Oom

Wed. Johan Kuinretorff

Echtg. Sybilla v. Ammerongen

samenvatting

Comparante verklaart dat zij geen roerend of onroerend goed van haar man
of vader waardeloos zal maken of verkopen, tenzij haar vader, haar broer,
haar oom en diens echtgenote dit goedkeuren. Zij benoemt tot voogden
over haar kinderen hun oom Henrijck Kuinretorff en Gheert van Leuwen
voor vaders zijde en voor haar zijde haar vader, haar broer en haar oom.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
46
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Bette
Cock, Peter

samenvatting

Comparante is schuldig aan Peter Cock 8 stuivers van 14 plakken.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-08-1545

Schuldenares
Schuldeiser

99

In de Hagen

253

254

255

256

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
46
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janszen, Berent
Janszen, Jan

24-09-1545

Comparant
Comparant

En echtg. Claes(je)

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Willem Peterszen ƒ20
ph.g. die hen toekomen van wijlen Stijne Zwartgens, waarvoor zij hem
bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
46v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beerte
Telmans, Dewe

samenvatting

Comparante verklaart van Dewe Telmans ontvangen te hebben het
kindsdeel van Heer Claes, de broer van Dewe, afgesproken met de raad via
Geert van Essen en mr Godschalk ten Indyk en zij bedankt haar voor de
betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Erfrecht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jongesz, Becke

samenvatting

Comparant verklaart dat hij uit zijn eerste huwelijk met Hille Harmens twee
kinderen heeft, nl Jarich en Hille en dat hij met zijn tegenwoordige
echtgenote, Anna Kerckhoff, geen kinderen heeft en dat deze twee kinderen
recht hebben op hun moeders goed en erfdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
47
DATUM:
Verklaring van ontvangst

22-10-1545

Comparante
Executeur

46v

DATUM:

In de Aken te Deventer
Echtg. Frans Telemans

23-12-1545

Comparant

100

Warns bij Stavoren

26-01-1546

257

258

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mel, Berent
Mosters, Bate
Hove, Johan ten
Heer, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Alijt Geerts een bedrag van ƒ5 ph.g. volgens testament,
waarvoor zij hen bedanken. Tevens meldt Aeghte Lamberts dat zij ƒ10 ph.g.
ontvangen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
47
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Droochscherer, Beerte
Evertsz, jfr Evert

samenvatting

Comparante is schuldig aan jfr Evert Evertsz 24 Joachimsdaalder te betalen
met midvasten in 1547.
NB. in de kantlijn: op 16-04-1548 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
47
Vordering

onroerend goed

Een mate en hof
Kampen, in de Hagen

comparanten

Cremers, Beele
Hermsen, Gheert
Vene, Hadewich vd

Comparant
Comparante
Executeur
Idem

DATUM:

Echtpaar

02-02-1546

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

06-04-1546

Comparante
Momber
Schuldenares

Wed. Gijse Haecken
Wed. Tymen vd Veens

samenvatting

Comparante verklaart dat zij Hadewich van der Vene gerechtelijk heeft
kwijtgescholden haar vordering op een mate in de Hagen zodat zij geen
vorderingsrecht meer heeft, behalve dat Hadewich comparante uit die mate
jaarlijks 4 h.p. zal betalen ten behoeve van het H.Sacraments memorie.

bijzonderheden

Geen

101

259

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
47
Vestiging van een rente

DATUM:

13-04-1546

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Bertolt
Jans, Ghese

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Ghese Jans ƒ60 g.g. en 28
stuivers Brabants waarvoor hij haar jaarlijks ƒ3 g.g. zal betalen op
Palmzondag met ingang van 1547, op onderpand van een rechtersbrief ad
ƒ8 g.g. per jaar bezegeld door Roloff Utreyck, schout van Steenwijk, welke
rentebrief Geertruijdt Sybrant heeft ontvangen; mocht hij in gebreke blijven,
dan zal hij haar vestenis doen. De aflossing van de lening moet een
vierendeel jaars van te voren worden aangekondigd.
NB. in de kantlijn: op 27-03-1548 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Comparant
Schuldenaar

De bladzijden 48 t/m 51v zijn blanco.
260

261

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
52
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelia
Ravens, Konne
Cathrina
Treetsachter, Jan
Kerstkensz, Claes
Stercke, Thonijs

DATUM:

04-02-1536

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan Hermensz
Echtg. Meynert Cuper

samenvatting

-De vrouw van Jan Hermensz is schuldig aan Konne Ravens 7 lichte
ponden.
-De vrouw van Meynert Cuper is schuldig aan Jan Treetsachter 25 stuivers;
dd 07-02.
-Claes Kerstkensz is schuldig aan Thonijs Stercke 33 stuivers, waarvan door
de burgemeester is opgelegd de helft te betalen met Pasen en de andere
helft met St. Jan daaropvolgend.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
52
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peterszen, Claes
Dircksz, Lubbert
Thoniszen, Claes
Toniszen, Jan

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

102

10-02-1536

262

263

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Lubbert Dircksz ƒ3 ph.g. en 20 stuivers, van
Andries Straetkens weduwe, van een paard.
-Claes Thoniszen is schuldig aan Jan Toniszen ƒ8 Emder guldens en 16
stuivers Brabants en stelt daarvoor als onderpand zijn paard en wagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
52
Betalingsregeling

onroerend goed

Huis, erf en hof in Kamperveen

comparanten

Sanctus Cruses
Doedensz, Jacob
Borchertszen, Gheert
Loese, Gheert

samenvatting

Sinds jaren is er onenigheid tussen de memoriemeesters van het Heilige
Kruismemorie en Jacob Doedensz over een jaarlijkse rente van een half vat
boter, gevestigd op het erf van Jacob Doedensz in Kamperveen, verkocht en
overgedragen door wijlen Egbert Cremers en diens echtgenote aan de Kruis
memorie, waarvan Jacob Doedensz het bedrag van de jaarlijkse rente, van
een hoofdsom van ƒ60 g.g. genoemd in de rentebrief, betwist. Door de raad
zijn twee borgen aangesteld, Gheert Loese en Gheert Borchertszen om de
problemen op te lossen met instemming van beide partijen; er wordt een
betalingsregeling getroffen waarbij de lijfrente wordt omgezet in een
jaarlijkse betaling op St. Michael, waarvoor comparant zijn goederen als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
53
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peterszen, Claes
Schoemacker, Thomas
Kerstkensz, Claes
Henricksz, Zweer
Cathrina
Backer, Marten
Tonyssen, Claes
Tymersma, mr Albert

samenvatting

DATUM:

ongedateerd

Comparant t. ene zijde
Comparant t. andere zijde
Tussenpersoon
Idem

DATUM:

Memoriemeesters

22-03-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Meynert Cuper

-Comparant is schuldig aan Thomas Schoemacker ƒ3 ph.g., één oord en 1½
stuiver Brabants.
-Claes Kerstkensz is schuldig aan Zweer Henrikcksz 9 stuiver; 05-03.
-De vrouw van Meynert Cuper is schuldig aan Marten Backer ƒ24

103

koopmansgulden; dd 26-05.
-Claes Tonyssen is schuldig aan mr Albert Tymersma ƒ6 ph.g., te betalen
met ƒ1 op a.s. vrijdag en verder alle weken ƒ1.

264

265

266

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
53
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wieringen, Cornelis van
Peterszen, Hans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Peterszen een bedrag van
ƒ200 ph.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren en belooft op
drie St. Pontiaandagen te betalen. Comparant belooft niet buitengaats te
zeilen en stelt het schip als onderpand en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 21-03-1537 heeft comparant zijn deel betaald, ook in
1538 en 1539.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

8½ roeden water gnd de Nijen Toon
Wilsem

comparanten

Paris , Claes van
Lubbertsen, Arent
Berentszen, Thonis
Symons, Hermen

DATUM:

53v

29-03-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-07-1536

Comparant
Comparant
Huurder
Borg

En echtg. Mechtelt

samenvatting

Comparanten verklaren dat Thonis Berentszen en diens echtgenote,
erfgenamen van Olde Marten Voorne, gehuurd hebben in Wilsem 8½ roeden
water ad 7 h.p. de roede en dat zij dit in Kampen zullen betalen met St. Jan
a.s. Een borg heeft beloofd, indien nodig, comparanten hiervoor schadeloos
te zullen stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
53v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

104

09-08-1536

comparanten

267

268

Peterszen, Claes
Pennick, Jacob
Wayer, Ghert
Vene, Claes vd
Bruyszen, Jan
Cornelijs(je)
Cappel, Berent
Cathrijne
Backer, Marten
Hoedemacker, Cathrijne
Wieringen, Peter van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar

Echtg. Jan Smeszen
Echtg. Jacob Menesz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob Penninck ƒ4 Clemmer guldens en aan
Ghert Wayer ƒ5½ ph.g.; dd 11-08.
-Claes vd Vene is schuldig aan Jan Bruyszen ƒ14 g.g.; dd 06-09.
-De vrouw van Jan Smeszen is schuldig aan Berent Cappel ƒ2 van 24
stuivers Brabants.
-De vrouw van Jacob Menesz is schuldig aan Marten Backer ƒ1½ g.g.; dd 1309.
-Cathrijne Hoedemacker is schuldig aan Peter van Wieringen 34 stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
54
Schadeloosstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krueser, Claes
Indyck, mr Goedschalck
Lange, Jan
Glaesmacker, mr Jan
Willemsz, Arent
Jonge, Jan

DATUM:

07-10-1536

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Dader
Slachtoffer

Pastoor - Vriezenveen
Kremer te Almelo

samenvatting

Comparanten verklaren dat Arent Willemsz helaas doodslag heeft gepleegd
op Jonge Jan en dat Lutgart, diens moeder en haar familieleden de dader
hebben vergeven waartoe de dader aan de moeder ƒ35 g.g. zal betalen, met
St. Maarten dit jaar de helft en de andere helft een jaar later en verder zal hij
levenslang een wekelijkse mis opdragen voor het slachtoffer. De moeder,
familieleden en haar zwager Gheradus Randen uit Nijenhuis, de momber,
hebben beloofd deze overeenkomst te accepteren en geen aanspraken meer
te maken; Jan Glaesmaker staat borg voor de betaling en alle aanwezigen
stemmen in.
e
NB. in de kantlijn: op 15-11-1536 is de eerste betaling en na de 2 betaling
verklaart de moeder dat het smartengeld is betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

54v

DATUM:

105

06-11-1536

269

270

271

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensz, Claes
Dusschen, Henrick ten

samenvatting

Comparant is schuldig aan Henrick ten Dusschen ƒ4½ van 28 stuivers te
betalen met ƒ1 met Kerstmis, met Maria Lichtmis, met midvasten en in mei.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
54v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Enss, Claes Jansz van
Enss, Lubbert Jansz van

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-11-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

Broer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Lubbert ƒ13½ ph.g.
afkomstig van een schuit met toebehoren en belooft de helft met Pasen te
betalen en de andere helft met St. Jan en stelt daarvoor als onderpand de
schuit met toebehoren en al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
54v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Claes
Robertsz, Loy
Thonis, Cathrijn
Raetgerts, Alit

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Loy Robertsz 44 stuivers Brabants.
-Cathrijn Thonis is schuldig aan Alit Raetgerts ƒ10 ph.g. en 2 stuivers
Brabants; dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
54v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

DATUM:

20-11-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

106

19-12-1536

272

273

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsbertsz, Claes
Gherritsz, Lubbert
Reynertsz, Peter
Tymensz, Lubbert
Dubbelts, Alydt

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Schuldenares

Gezant van Ens

Weduwe

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Alydt Dubbelts een
bedrag van ƒ159 g.g., betaald voor het gerecht ten behoeve van de belasting
aan het kerspel van Ens voor het onderhoud van de soldaten en hebben
beloofd dit af te dragen in mei zodat alles met Pinksteren betaald is,
waarvoor zij hun goederen als onderpand stellen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensz, Claes
Berentszen, Evert
Voerman, Claes Petersz
Haell, Thijs van
Tonyszen, Claes
Droochscheer, Vrerick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert Berentszen ƒ3 ph.g. één oord te betalen
met Vastenavond en met Palmzondag.
-Claes Petersz is schuldig aan Thijs van Haell 21 stuivers; dd 16-02.
-Claes Tonyszen is schuldig aan Vrerick Droochscheer ƒ3 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eijsen, Claes van
Backer, Egbert Gerlofsz
Glaesmaker, Peter
Vos, Johan in de
Heer, Hermen

samenvatting

Comparanten, executeurs van het testament van Wolter Verwer en diens
echtgenote Marike, hebben een volmacht verstrekt aan hun mede-executeur
Hermen Heer om namens hen te ontvangen van Meynert Schoemaker uit

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

107

30-01-1537

05-02-1537

Volmachtgever
Idem
Idem
Idem
Gevolmachtigde

Executeur
Idem
Idem
Droochscheerder
Executeur

Enkhuizen een bedrag van ƒ42½ ph.g. afkomstig van twee paar ossen van
hem gekocht, volgens handschrift.

274

275

276

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roederloe, Cornelis van
Geertsz, Geertruidt
Tonysz, Claes
Graesz, Jacob van
Petersz, Claes
Wayer, Gheert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geertruidt Geertsz ƒ6 g.g. te betalen met
midwinter. NB. in de kantlijn: hiervan zal Jan Tonis de eerste ƒ3 ontvangen.
-Claes Tonysz is schuldig aan Jacob van Graesz ƒ8 g.g.; dd 05-03.
-Claes Petersz is schuldig aan Gheert Wayer ƒ6 ph.g.; dd 14-03. Hij stelt als
onderpand zijn twee beste paarden en zijn wagen voor alles wat hij Jacob
van Graesz schuldig is; dd 17-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thonysz, Claes
Heer, Hermen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen Heer vanwege de bagijnen in het
Buitenconvent 10 h.p. en 5 stuivers en 4 Gelderse rijder van huishuur, te
betalen met Pinksteren a.s. met ƒ3 g.g. en als hij in gebreke blijft zullen de
onderpanden in beslag worden genomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, Claes ten

DATUM:

23-02-1537

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

23-04-1637

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

14-05-1537

Volmachtgever

108

Reynertszen, Arent

277

278

279

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Reynertszen om al zijn zaken
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tonyszen, Claes
Janszen, Ryck
Vaeltken, Willem
Thonis, Catrijne
Scroer, Jacob
Meppen, Berent van
Kerstkens, Claes
Jan
Gheertszen, Cornelijs

DATUM:

20-06-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

1

Knecht van )

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Ryck Janszen ƒ14 ph.g. en één oord; aan Willem
Vaeltken 14 stuivers Brabants. Aan Cornelijs Gheertszen ƒ3 g.g. en en 11
stuivers Brabants; dd 13-08.
-Catrijne Tonis is schuldig aan Jacob Scroer ƒ13 g.g. en 2½ stuiver
Brabants; dd 16-07 en aan Berent van Meppen ƒ6 koopmansgulden; dd 1807.
-Claes Kerstkens is schuldig aan Jan, de knecht van het Kruismemorie, ƒ1½
ph.g.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gelre, Cornelijs van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan zijn reder het achtste deel van zijn schip
verkocht en geleverd heeft en belooft hem zijn deel van het schip in alle
havens te vrijwaren

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55v
Schuldbekentenis

) het Kruismemorie

DATUM:

12-09-1537

Schipper

DATUM:

109

26-09-1537

280

281

282

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peterszen, Claes
Cuper, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Cuper ƒ2 ½ g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
55v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Gelre, Cornelis van
Gerritszen, Claes
Herms, Henrick

samenvatting

Comparant is schuldig aan Claes Gerritszen een bedrag van ƒ160 ph.g.
afkomstig van een karveelschip met toebehoren en belooft te betalen op
drie achtereenvolgende St. Michaeldagen, waarvoor hij als onderpand stelt
het karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen. Er is een borg
aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
56
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toniszen, Claes
Vriese, Albert
Slewert, Lambert

samenvatting

Comparant is schuldig aan Albert Vriese ƒ3 ½ ph.g. en 2 stuivers Brabants
te betalen jaarlijks met ƒ1 op Pinksteren totdat alles betaald is; er is een
borg aangesteld.
Verder meldt comparant schuldig te zijn aan Lambert Slewert 32 h.p. van
huishuur te betalen met Pasen a.s., waarvoor al zijn goederen onderpand
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

30-10-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

19-11-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

56

DATUM:

110

26-11-1537

283

284

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelijs(je)
Backer, Thijs
Voerman, Claes Petersz
Vegt, JanFout! Bladwijzer
niet gedefinieerd. vd

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Thijs Backer ƒ2 ph.g.
-Claes Petersz Voerman is schuldig aan Jan van de Vegt ƒ2 g.g. en 10
stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
56v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Claes
Voss, Jan
Enss, Geerlof Abbens v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ60 enkele ph.g. en belooft hem te verzorgen en het
kindsdeel uit te betalen aan de voogden als de zoon 14 jaar is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Comparant stelt zijn goederen als onderpand.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Tonijsz, Claes
Reynertsz, Arent
Wijchertsz, Claes
Geertruijdt
Koster, Claes
Haecke, Gese

samenvatting

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Jan Hermensz

12-01-1538

1

Wdn. van Henricka )
Voogd
Voogd

Rijnschipper

) Jan Petersdochter

DATUM:

23-01-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiseres

Molenaar
Wed. Floris Jansz

-Comparant is schuldig aan Arent Reynertsz ƒ3½ ph.g. te betalen met ƒ1 met
midvasten, ƒ1 in mei en de rest met St. Jacob en met St. Michael.
-Claes Wijchertsz is schuldig aan de weduwe van Floris Jansz ƒ40 gouden
Rijnse van 28 stuivers Brabants, afkomstig van de overwaarde van het huis
dat comparant van Geertruijdt gekocht heeft, te betalen in mei en met St.
Maarten daarna; dd 25-01.

111

-Claes Koster is schuldig aan Gese Haecke 21 stuivers Brabants; dd 11-02.

285

286

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
56v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Albertszen, Claes
Dircksz, Willem

samenvatting

Comparant is schuldig aan Willem Dircksz een bedrag van ƒ107 ph.g.
afkomstig van een everschip met toebehoren en belooft dit te betalen in 4
halfjaarlijkse termijnen m.i.v. Allerheiligen a.s., daarna in mei enz. Hij stelt
als onderpand het schip met toebehoren en zijn overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Netkens, Cleys
Griete
Catrina
Reynertsz, Reyner
Hoedemaker, Catrijne
Trijpmaker, Dirck
Vene, Claes vd
Gronde, Dirck ten
Cornelijs(je)
Seylmacker, Albert

DATUM:

17-04-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Meppel
Scheepstimmerman

17-05-1538

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser

Echtg. Peter Vriese
Echtg. Meynert Cuper
Schipper

Echtg. Jan Hermensz

samenvatting

Comparant is schuldig aan de vrouw van Peter Vriese ƒ1½ g.g. en 2 stuivers
Brabants.
-De vrouw van Meynert Cuper is schuldig aan Reyner Reynertsz 13 stuivers;
dd 24-07.
-Catrijne Hoedemaker is schuldig aan Dirck Trijpmaker 50 stuivers; dd 1108.
-Claes vd Vene is schuldig aan Dirck ten Gronde 9 tonnen bier en 1
vierendeel; dd 18-09.
-De vrouw van Jan Hermensz is schuldig aan Jan Seylmacker 29 stuivers
Brabants; dd 03-02-1539.

bijzonderheden

Geen

112

287

288

289

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57
Kinderbewijs

DATUM:

20-07-1538

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Cornelis
Cloetinck, Willem

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Betke als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ37 g.g. en haar moeders gordel die zij bij
haar trouwen zal krijgen; hij belooft haar te verzorgen, waarmee de
grootvader tevreden is. Hij stelt als onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Halteren, Cornelis Kuper v.
Storickes, Henrick
Hellen, Reyn ter
Vulre, Peter

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant dat hij van de executeurs
van het testament van Henrick Storicksz, kleermaker binnen Kampen, alle
nagelaten goederen heeft ontvangen, waarvoor hij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Claes van der
Borchgertsz, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Borchgertsz 370 pond
roodschaar van ƒ4 ph.g. de honderd, een ½ last rogge van ƒ18 g.g. per last
en nog ƒ2 ph.g. aan geld. Hij stelt als onderpand al zijn huisraad in Kampen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Mette Willemsz
Grootvader

23-07-1538

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Executeur
Executeur

DATUM:

Schipper - vader

Uit Wyge (Wijhe ?)
De erfgenamen van…

16-10-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

113

290

291

292

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57v
Schuldbekentenis

DATUM:

23-10-1539

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Cornelijs
Kruesers, Claes
Peterszen, Claes
Ruiter, Claes
Cupers, Cathrine
Tonyszen, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de kinderen van Claes Kruesers ƒ26.
-Claes Peterszen is schuldig aan Claes Ruiter de helft van een paardenweide
op de Wedeme en belooft hem schadeloos te stellen.
-Cathrine Cupers is schuldig aan Jan Tonyszen 67 stuivers Brabants; dd 2102.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruther, Claes
Hove, jfr Wolfs

samenvatting

Comparant verklaart dat jfr Wolfs Hove geklaagd heeft dat hij het achterhuis
dat hij nu bewoont, vuil gemaakt heeft omdat hij er spiering gezouten heeft
en dat door interventie van Gheert Borchertsen en Geert Loese hij
gerechtelijk heeft beloofd het achterhuis van alle vuil en onreinheid te
zuiveren voor Pasen a.s., zodat niemand hoeft te klagen over de stank als
Geert Beertsz er gaat wonen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
57v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dubbeltsz, Claes
Oosterwolde, Catrina v.

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Catrina van Oosterwolde
alles wat zij hem tot nu toe schuldig was.

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

57v

DATUM:

08-02-1539

Comparant
Huiseigenares

114

26-02-1539

Comparant
Schuldenares

293

294

295

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
58
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Catrina
Schinkell, Hans
Kerstkensz, Claes
Henricksz, Geyken
Geije
Femme

DATUM:

24-03-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Hermen Dircksz

Echtg. Jan Hermans

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Hans Schinkell tien vaten Hamburgs bier ad
63½ stuiver Brabants het vat.
-Claes Kerstkensz is namens Gheert Gysevoegen schuldig aan Geyken
Henricksz 5 lichte ponden en één oord; dd 23-06.
-Geije is schuldig aan de vrouw van Jan Hermans 19 stuivers; dd 27-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijsen, Claes van
Almeloe, Lambert van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Lambert van Almeloe om, in der
minne of gerechtelijk, van Thijs Prenten uit Deventer het geld te innen dat
deze hem schuldig is en daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan
zou hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
58
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelia
Muller, Bernt

58

DATUM:

01-06-1539

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

26-09-1539

Schuldenares
Schuldeiser

115

Echtg. Johan Hermansz

Peterszen, Claes
Wayer, Geert
Cleijsken
Hans, Alijt

296

297

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Jacop Plattenborch

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Bernt Muller 19 gosselers.
-Claes Peterszen is schuldig aan Geert Wayer ƒ2 ph.g. van 25 stuivers
Brabants; dd 14-10.
-De vrouw van Jacop Plattenborch is schuldig aan Alijt Hans ƒ3
koopmansgulden en 6 stuivers Brabants; dd 28-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
58
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Henrijckszen, Christoffer
Hardenberch, Engbert

samenvatting

Comparant is schuldig aan Engbert Hardenberch ƒ9 ph.g. van 25 stuivers
Brabants, te betalen de helft binnen een half jaar en de andere helft binnen
een jaar van nu; dit bedrag is afkomstig van een schuit die Olde Geert
Hornvincks heeft toebehoord en comparant belooft de schuit niet als
onderpand te gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
58v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Henrijcksz, Christoffer
Packbergen, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert van Packbergen een bedrag
van ƒ20 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een schuit met
toebehoren die hij van hem heeft gekocht en belooft dit te betalen in vier
halfjaarlijkse termijnen, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met
toebehoren en verder al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: op 03-08-1541 is hierop betaald ƒ15 ph.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

116

13-12-1539

28-01-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

298

299

300

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
58v
Schuldbekentenis

DATUM:

31-01-1540

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Claes van der
Borchertszen, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun zwager Geert Borchertszen
het bedrag dat opgetekend staat in het stadsboek, afkomstig van stokvis,
rogge en geleend geld, samen een bedrag van ƒ80 ph.g. waarvoor zij aan
hun zwager verkocht hebben: drie schalen voor ƒ18 ph.g., drie bedden en
bedsteden met toebehoren voor ƒ25 ph.g., zeven tinnen schotels en twee
kannen, wat kleine kannetjes met dobbelieren en groenteschalen, samen
gewaardeerd op honderd pond tin en getaxeerd op ƒ16 ph.g.; verder nog
een kast op ƒ2 ph.g. en een bureau op ƒ1½ ph.g., een half dozijn kussens
met hoezen op ƒ6 ph.g., nog diverse meubels, tafels en stoelen, geschat op
ƒ2 ph.g. Comparanten zullen de rest kontant betalen en hun zwager kan op
ieder gewenst ogenblik de goederen opeisen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
59
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleys
Wieringen, Peter van -jr
Packbargen, Claes van
Ulrix, Dirrick
Jansdr, Cornelia
Soeteman, Claes

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter van Wieringen junior een ton keuyte
(bier) en 1 ton bier van 6 plakken.
-Claes van Packbargen is schuldig aan Dirrick Ulrix 30 stuivers Brabants; dd
16-04.
-Cornelia Jansdr is schuldig aan Claes Soeteman ƒ1½ ph.g; dd 16-06, f.59v.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
59
Transport van erf

onroerend goed

Erfje
Kampen, Tylensteeg, tussen Cornelis Beyermans en de openbare steeg

comparanten

Witte, Claes

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant

117

10-03-1540

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Alijt
Zwager

Echtg. Jacop v . Packbergen

15-03-1540

Scholtes van Kampen

Delden, Arent van

301

302

303

Koper

En echtg. Berent(je)

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Arent van Delden en diens
echtgenote een vrij erfje, strekkend aan de achterzijde tot aan erf en hof van
Claes Ygermans, dat toebehoord heeft aan Geert van Zwoll, die het dd 2209-1539 heeft afgestaan i.v.m. de tijns; koper zal nog moeten betalen met
Pasen 1541 ƒ9 Rijnse g.g. vanwege opdracht van de ridderschap, waarna de
overdracht aan koper zal plaats hebben.
NB. in de kantlijn: op 25-04-1541 is alles betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
59
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensz, Claes
Coster, Jacop
Seylemacker, Albert

samenvatting

Comparant verklaart zich borg ter stellen voor Jacop Coster ten behoeve
van Albert Seylemacker voor een bedrag van ƒ3 koopmansgulden en 4
stuivers Brabants, te betalen met St. Michael a.s. met een marge van
veertien dagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
59v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymensz, Cornelis
Bommelen, Jan van
Touwslager, Cornelis
Gilde Sint Anna

DATUM:

11-06-1540

Borg
Begunstigde
Schuldeiser

DATUM:

21-06-1540

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Touwslager
Van over de IJssel

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Bommelen ƒ28½ c.g. en 2 stuivers
Brabants min één oord.
-Cornelis Touwslager is schuldig aan het St. Anna Gilde 5½ rijder; dd 13-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

59v

DATUM:

118

14-07-1540

304

305

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Henrijckszen, Cornelis
Vynck, Harmen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harmen Vynck een bedrag van ƒ43
ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een potschip met toebehoren
en belooft de helft te betalen op St. Jacop 1541 en de andere helft op
dezelfde datum in 1542, waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met
toebehoren en al zijn overige goederen, om eventuele schade te kunnen
verhalen.
NB. in de kantlijn: op 02-08-1542 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
59v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geyse, Cleys
Soeteman, Claes
Claesz, Cornelis
Bisschop, Machtelt
Jacops, Anna

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Soeteman ƒ1 ph.g.
-Cornelis Claesz is schuldig aan Machtelt Bisschop ƒ3 ½ ph.g.; dd 01-09 en
aan Anna Jacops ƒ7 ph.g., één oord; dd 14-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
60
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Celia, zuster
Meeus, Cornelius

samenvatting

Comparante verklaart, in afwezigheid van de pater, dat zij ontvangen heeft
voor de Celezusters van Flore Teellemansz ƒ8 ph.g. afkomstig van een
erfenis die hun mede-zuster Jutte Teelmans ontvangt van haar zuster
Wendele, dit alles goedgekeurd door de pater van Brunnepe en van
Bethlehem; zij bedankt Flore Teelman met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

In de Hagen

25-08-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres

Comparante
Momber

) Kampen

119

20-09-1540

1

Moeder Celezusters in )

306

307

308

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
60
Afstand van goederen

DATUM:

23-09-1540

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Geerstraat vd Aa, tussen Alijt Keysers en de huisarmen

comparanten

Maesz, Claes
Santfuerder, Lambert

samenvatting

Comparanten verklaren vanwege de tijnsbetaling afstand te doen ten
behoeve van Lambert Santfuerder van hun woonhuis, strekkend tot
achteraan de Huisarmen en dit zal plaats vinden met Pasen a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
60
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huisjes bij elkaar
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Diricksz, Claes
Brouwer, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Brouwer ƒ10 g.g. die hij
belooft te betalen met Maria Lichtmis a.s., waarvoor hij als onderpand stelt
de twee huisjes die Johan in den Bodde gekocht heeft en overgedaan aan
comparant, om zo nodig de schade te verhalen.
NB. in de kantlijn: op 28-01-1542 is dit betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
60v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Cornelis B.
Wieringen, Peter v. - jr

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringen junior ƒ52½ c.g., 4 tonnen
bier van 6 plakken en 1 ton keuyte (bier).

bijzonderheden

Geen

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Stijne
En echtg. Grette

07-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

120

Zoon Dirck Brouwer

13-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

Van over de IJssel

309

310

311

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Belofte

60v

DATUM:

15-10-1540

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoeck, Claes
Campen, Jan van
Campen, mr Herman v.

samenvatting

Comparant verklaart dat Jan en Herman van Campen borg voor hem staan
en beloofd hebben het geld en de erfenis van wijlen Hans van Campen, zijn
volle oom, te waarborgen; comparant belooft hen te vrijwaren van alle
aanspraken en schaden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
60v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Henrijckszen, Cornelis
Henrijckszen, Christoffell

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Christoffell Henrijckszen een
bedrag van ƒ33 ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren die hij van
hem gekocht heeft en belooft met St. Maarten a.s. te betalen ƒ10 ph.g. en de
rest in drie halfjaarlijkse termijnen, waarvoor hij als onderpand stelt het
schip met toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: de betaaldata staan genoteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Cornelis
Lensz, Dirck
Wayer, Gheert
Diricksz, Claes
Cuper, Daem
Touwslager, Cornelis
Hermans, Jutte

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

19-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

25-10-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

121

Voor de brug

312

313

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Lensz ƒ5 ph.g. en één oord en aan Gheert
Wayer ƒ2 ph.g.; dd 15-12.
-Claes Diricksz is schuldig aan Daem Cuper ƒ6 ph.g.; dd 26-01.
-Cornelis Touwslager is schuldig aan Jutte Hermans ƒ50 koopmansgulden,
te betalen acht dagen na Maria Lichtmis a.s.
NB. in de kantlijn: hiervan is ƒ10 betaald en de rest zal hij alle jaren op
Michael betalen met ƒ6 koopmansgulden; dd 23-11-1543.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Cornelis
Apell, Herman ten
Jans, Cornelis
Hardenberch, Tijman v.
Kerstgensz, Claes
Yingen, Jochem van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman ten Apell ƒ30 ph.g. en één oord en nog
ƒ9½ koopmansgulden.
-Cornelis Jans is schuldig aan Tijman van Hardenberch ƒ7 ph.g. van 14
plakken de stuiver; dd 09-03.
-Claes Kerstgens, namens Peter Everts op het Trapje, is schuldig aan
Jochem van Yingen ƒ6½ ph.g. van een halve os; dd 09-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Cornelis
Wilssum, Henrijck van
Gelre, Cornelis van
Buter, Geert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrijck van Wilssum ƒ70 koopmansgulden
wegens goede rekenschap.
-Cornelis van Gelre is schuldig aan Geert Buter ƒ17 koopmansgulden en één
oord; dd 23-03.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Schuldig
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

122

16-02-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

In het Moertiens Hoofd

16-03-1541

Van over de IJssel

314

315

316

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61
Schuldbekentenis

DATUM:

28-03-1541

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Henrijcksz, Cornelis
Dapper, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Dapper een bedrag van ƒ73
ph.g. van 25 stuivers de gulden vanwege een koggeschip met toebehoren
van hem gekocht en belooft dit te betalen op St. Jan met ƒ10 ph.g. en de rest
op drie achtereenvolgende St. Jansdagen, waarvoor hij als onderpand stelt
het koggeschip met toebehoren en verder al zijn overige goederen. De
laatste termijn mag hij korten met ƒ1 c.g. vanwege de wijnkoop.
NB. in de kantlijn: op 03-11-1541 is de bekentenis opgeheven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schepen

comparanten

Gelre, Cornelis van
Hardenberch, Arent van
Henricksz, Cornelys
Hardenberch, Evert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent van Hardenberch ƒ3 ph.g.
-Cornelys Henricksz heeft schepen geruild met Evert van Hardenberch en is
hem nog schuldig ƒ63 ph.g. die hij hem zal betalen om hem in alle gevallen
schadeloos zal stellen.
NB. in de kantlijn: op 04-11-1541 is de akte opgeheven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Bruins, Claes
Francke, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Francke een bedrag van ƒ475

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-05-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

29-07-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

123

koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij
van schuldeiser gekocht heeft.

317

318

319

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
61v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bulleken, Claes
Schroer, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Schroer ƒ3 koopmansgulden min één oord,
van 14 plakken de stuiver.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen,

comparanten

Cruse Willem
Sasse, Albert

DATUM:

12-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Alijt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Sasse en diens echtgenote
een bedrag van ƒ30 g.g. afkomstig van een huis dat hij van hem gekocht
heeft en belooft dit te betalen in drie termijnen, te weten met Pasen 1542 ƒ10
en met de twee daaropvolgende Pasen ook ƒ10.
NB. in de kantlijn: op 02-06-1542 is de eerste termijn betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62
DATUM:
Beëindiging kostkoperscontract

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Celia, zuster
Hermansz, Geert
Bommelen, Geertruijt v. -sr

samenvatting

16-09-1541

Comparante
Momber
Kostkoopster

Moeder Cellezusters
En dochter Mette

Comparante verklaart dat Geertruijt van Bommelen en haar dochter sinds
twee jaar bij de zusters in de kost zijn en dat de Cellezusters daarvoor een
bedrag van ƒ50 g.g. hebben ontvangen.

124

Geertruit en haar dochter gaan nu in het H. Geest Gasthuis in de kost,
waarmee comparante vrede heeft en verklaart verder niets meer te vorderen
te hebben van de kostkopers.

320

321

322

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62v
Vrijwaring

onroerend goed

Schuit

comparanten

Henrijcksz, Cornelis
Dapper, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart dat Dirck Dapper van hem een schuit ontvangen heeft
bij de koop van een koggeschip en dat hij hem in alle havens daarvoor
vrijwaart.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrijxksz, Cornelis
Johans, Evert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Johans ƒ2 g.g. van 31
stuivers Brabants de gulden en belooft ƒ1 te betalen met St. Michael en de
andere ƒ1 op Michael een jaar later.
NB. in de kantlijn: betaaldata in de kantlijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Cornelis
Lewe, Geert
Bulleken, Claes
Urck, Johan van
Cleys
Berntsz, Jan

DATUM:

03-11-1541

Comparant
Koper

DATUM:

03-11-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-11-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

125

Van Wilsum

Echtg. Jacop Plettenburch

323

324

325

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Lewe ƒ5 ph.g. en 7½ stuiver Brabants.
-Claes Bulleken is schuldig aan Johan van Urck 40½ stuiver Brabants.
-De vrouw van Jacop Plettenburch is schuldig aan Jan Berntsz 26 stuivers
van 14 plakken; dd 06-02-1542.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen

comparanten

Claes(je)
Meeus, Cornelis
Petersz, mr Jan
Petersz, Joost

DATUM:

20-04-1542

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Adriaen Jacopsz
Broers

samenvatting

Wegens afwezigheid van haar echtgenoot verklaart comparante schuldig te
zijn aan de gebroeders Petersz een bedrag van ƒ25½ g.g. afkomstig van de
aankoop van een huis, waarvan zij reeds betaald hebben ƒ10 g.g. en de rest
in mei 1543 zullen afdragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
63
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Bruyensz, Claes
Franckensz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Franckensz ƒ407 van 20
stuivers Hollands afkomstig van een karveelschip met toebehoren, te
betalen op midzomer met ƒ70 en de rest in vier termijnen, vanaf midzomer
1543 een kwart en zo voorts totdat alles betaald is; hij stelt als onderpand al
zijn goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
63
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes(je)

DATUM:

17-06-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

03-07-1542

Schuldenares

126

Echtg. Jan Claesz

Henrijckszen, Jan
Engbertsz, Henrijck

326

327

Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Henrijckszen en Henrijck Engbertsz ƒ2
ph.g. en één oord van 14 plakken de stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
63
Kinderbewijs

onroerend goed

Diverse stukken grond in Elburg, Doornspijk

comparanten

Zanten, Clara van
Hermans, mr Geert
Buter, Geert
Matijszen, mr Jan
Sleuwert, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Cornelis, Griete en
Elisabeth als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 5 h.p. per jaar in Elburg
uit het erf van Arent Andriesz jaarlijks met Pasen dwz ƒ50 g.g. eens en nog
een mud rogge per jaar uit Oldebroek volgens brief bij Anna van Zanten,
echtgenote van Arent Andriesz, getaxeerd op ƒ18 g.g. en dan nog de helft
van de acht stukken grond bij Elburg op de meent, getaxeerd op ƒ56 g.g.;
verder de helft van 3 morgen land in de Stoepschere getaxeerd op ƒ71 g.g.
en tenslotte 2 mud en 1 schepel land op de Boekelaer Enk, getaxeerd op ƒ40
g.g., een stuk land in Doornspijk ƒ40 g.g. Bovendien zal Clara de kinderen
verzorgen tot de volwassenheid, de voogden ontvangen de renten voor de
kinderen.
Eerst moet aanLambert van Santen betaald worden wat door Arent Andriesz
en Geert Cracht is besloten. Verder zal Clara de kinderen vrijwaren van de
doodslag die wijlen haar man gedaan begaan en zij zal zijn kleren,
kleinodiën en de huisraad in het sterfhuis aanwezig, behouden, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
63
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Cornelis
Schepelar, Johan
Straten, Meyna vd

DATUM:

08-07-1542

Wed. Geissen v. Zanten
Momber
Momber
Voogd
Voogd

Comparant
Executeur
Stiefmoeder

Moeder
Secretaris

10-07-1542

Wed. Jacob vd Straten

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van het testament van Johanna
Genrix, zijn moeder, ontvangen te hebben de goederen en erfenis die hem
toekomen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

127

328

329

330

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
64
Bestemming legaat

DATUM:

14-07-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrijckszen, Cornelis
Clemens, Heer

samenvatting

Comparant verklaart dat, als hij testamentair van Heer Clemens de ƒ135 c.g.
zal ontvangen via Florijs Jansz uit Amsterdam, die dit bedrag nu in zijn bezit
heeft en mochten Mechtelt, comparants echtgenote en Anna zijn dochter,
voor hem overlijden zonder nakomelingen na te laten, dat in dat geval het
bedrag van ƒ135 c.g. wederom aan het convent van St. Bregitten te Kampen
zal vervallen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
64
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelia
Cloppenborch, NN

samenvatting

Comparante is schuldig aan Cloppenborch van Kampen ƒ3
koopmansgulden en 2 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
64
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Muggenbette, Claes Volck. v.
Cock, Jan
Petersz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Cock een bedrag van ƒ110
ph.g. min één oord, waarmee de ene koopman de andere in Amsterdam
betaalt, afkomstig van een open schip dat hij van hem gekocht heeft en
belooft met St. Michael 1543 de ene helft te betalen en de andere helft een
jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren.

Comparant
Testateur

DATUM:

Beverwijk
In St. Bregitten

09-08-1542

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

128

Echtg. Jan Hermansz
Van Kampen

22-08-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Verder verklaart comparant voor hetzelfde schip nog schuldig te zijn aan
Jan Petersz ƒ110 ph.g. min één oord op dezelfde betalingsvoorwaarden.
NB. in de kantlijn: de erven van schuldeiser melden het geld ontvangen te
hebben; ook de andere schuldeiser is voldaan.

331

332

333

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO
64v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peterszen, Claes
Noorthoorn, Lubbert van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert van Noorthoorn een
bedrag van ƒ400 koopmansgulden min ƒ12½ en 20 stuivers Brabants,
waarmee kooplieden elkaar betalen, afkomstig van een karveelschip met
toebehoren en belooft dit in vier jaarlijkse termijnen te betalen op
Allerheiligen m.i.v. volgend jaar 1543, waarvoor comparant als onderpand
stelt een gerechtsbrief van de schout van IJsselham dd 1541 voor een
jaarlijkse rente van ƒ5 ph.g., verder een scheepsbrief met zegels van
Amsterdam ter waarde van ƒ110 koopmansgulden dd 1541 en verder zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
64v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ross, Coert
Ariaensz, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart van Gerrijt Ariaensz en diens echtgenote alle goederen
ontvangen te hebben van hun overleden zoon Arent Coertsz, de gewezen
man van Alijt, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
65
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes(je)

DATUM:

06-09-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

11-09-1542

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

En echtg. Jutte
En echtg. Alijt

11-10-1542

Schuldenares

129

Amsterdam

Echtg. Jan Claesz

Oelrickx, Fenne
Voerman, Cornelis Claesz
Wolde, Gerrijt vd
Cornelis
Reynertsz, Jonge

334

335

Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Op het Eiland
Waard Morriaan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Fenne Oelrickx twee el Kamper laken met 1
vierendeel, 11 stuivers de el.
-Cornelis Claesz Voerman is schuldig aan Gerrijt vd Wolde ƒ3 ph.g. en 7
stuivers Brabants en een kwart wijn; dd 12-11.
-De waard van de Morriaan is schuldig aan Jonge Reynertsz 28 schellingen
vanwege een vat Jopen bier; dd 22-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
65
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en hof in Grafhorst

comparanten

Breda, Claes
Elven, Peter van
Bolten, Johan van
Glauwe, mr Geert
Thonisz, Johan
Wouw, Jasper van
Andrieszen, jfr Machtelt

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van zijn vader Johan Breda een huis in Grafhorst volgens een
schadevergoeding, een jaarlijkse rente van ƒ2½ g.g. gevestigd op het huis
van Lijsbeth Tripmaker op de Burgwal, een jaarlijks bedrag van ƒ100 van
Roeloff opt Ende te Brunnepe, verder twee zilveren kroesjes en een gouden
ring, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. De grootmoeder
van Claes, Fije Bolhoorns, is hierbij ook aanwezig en bevestigt de regeling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
65v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstgens, Claes
Elegast, Heyman
Rippers, Cathrina
Backer, Egbert
Bulleken, Claes
Schroer, Jan

19-10-1542

Comparant
Momber
Momber
Executeur
Idem
Idem
Idem

DATUM:

19-02-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

130

336

337

338

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Heymen Elegast ƒ7 ph.g. voor een os.
-Cathrina Rippers is schuldig aan Egbert Backer ƒ7 g.g., 2 h.p. de gulden, te
betalen op St. Michael a.s. met de pacht van 5 %; dd 21-02.
-Claes Bulleken is schuldig aan Claes Schroer 2 rijder min 2 stuivers
Brabants; dd 26-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
65v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijssen, Claes van
Coepsz, Paul
Petersz, Peter

28-02-1543

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Idem

Harderwijk

samenvatting

Comparant, gevolmachtigde van de neven van wijlen Geertien Geesens,
verklaart ontvangen te hebben een rok, een tabberd en een rozenkrans met
zilveren kralen en nog 2 vrouwenmouwen en een lap, zoals in het testament
van overledene was vermeld

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
65v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelia
Elegast, Heyman
Voerman, Cornelis Pet.
Ramacker, Jochum
Claes(je)
Jellesz, Symon
Schroer, Cornelis
Hebelsz, Jan

DATUM:

06-04-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan Hermansz

Echtg. Jan Claesz

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heymen Elegast ƒ5 ph.g. van een os.
-Cornelis Petersz voerman is schuldig aan Jochum Ramacker ƒ6 rijder
gulden en één oord; dd 27-04.
-De vrouw van Jan Claesz is schuldig aan Symon Jellesz ƒ1½ ph.g. van 14
plakken de stuiver; dd 06-06.
-Cornelis Schroer is schuldig aan Jan Hebelsz 20 stuivers Brabants; dd 0606.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66
DATUM:
Verklaring van ontvangst

131

03-07-1543

339

340

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis
Lubbe

samenvatting

Comparant, ziek te bed liggend en zijn vrouw verklaren ontvangen te
hebben de ƒ10 rijder gulden, ƒ2 enkele g.g. en ƒ1 ph.g. die comparant op 2
april j.l. in gerechtshanden had gegeven, afkomstig van de onenigheid over
de bokking.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis(je)
Willems, Roeloff
Cornelis
Corvemaker, Robert
Voerman, Cornelis Pet.
Aertsz, Harman

Comparant
Comparante

DATUM:

In de Moriaen
Echtgenote

18-07-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan Hermans
In de Moriaen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Roeloff Willems ƒ4 rijder gulden.
-Cornelis in de Moriaen is schuldig aan Robert Corvemaker ƒ7 ph.g., één
rijder met een stuiver voor de ph.g.; dd 08-08.
-Cornelis Petersz Voerman is schuldig aan Harman Aertsz ƒ9 ph.g. en 33
stuivers Brabants van 14 plakken de stuiver; dd 20-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sijmensz, Clausz
Driehuisz, Claus van
Wijringen, Jacob van
Sijmensz, Griete

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Jacob Wijringen en diens
echtgenote de goederen en erfenis van hun ouders, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

28-09-1543

Comparant
Comparant
Zwager
Echtgenote

132

En echtg. Alphert
En echtg. Trijne

341

342

343

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

06-11-1543

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ross, Con
Hermensz, Hermen
Jansz, Dirck

samenvatting

Comparanten verklaren van Dirck Jansz de goederen en erfenis ontvangen
te hebben van Cathrina Jans, zijn overleden vrouw, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring. Zij beloven dat er geen andere
erfgenamen zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jansz, Claes
Styne

Comparant
Comparant
Weduwnaar

DATUM:

23-11-1543

Schuldenaar
Schuldenares

Echtg. Jan van Hasselt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de vrouw van Jan van Hasselt ƒ40
ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren, dat hij van haar gekocht
heeft en belooft te betalen heden ƒ10 en met Pinksteren ƒ10, met St. Maarten
en met Pinksteren daaropvolgend weer ƒ10, waarvoor hij als onderpand
stelt het schip met toebehoren en al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: op 26-10-1545 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
66v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Claes
Roberts, Thijs
Robertsz, Cornelis
Voss, Elsgen

samenvatting

Comparant verklaart mede namens de anderen, dat hij van Elsgen Voss
ontvangen heeft de ƒ2 koopmans gulden die de vrouw van Robert Cornelisz,

24-11-1543

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Executrice

133

Leiden
Utrecht
Leiden

overleden bij Elsgen Voss thuis, heeft nagelaten, waarvoor hij haar bedankt
met belofte van vrijwaring.

344

345

346

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
67
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Potschip

comparanten

Henrijxsc, Cornelis
Rutgers, Gerrijt

26-11-1543

Comparant
Koper

Zutphen

samenvatting

Comparant verklaart dat Gerrijt Rutgers uit Zutphen drie jaar geleden een
potschip van hem gekocht heeft in Deventer en dat hij dit geheel betaald
heeft zodat de schuldbekentenis in het stadsboek van Deventer
doorgehaald kan worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
67
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cloecke, Cracht
Voorst, Goosen van

samenvatting

Comparant verklaart voor de Raad, dat Goosen van Voorst via Kerstgen van
Schundelen, voorspraker, eertijds vanwege comparant zekere brieven
betreffende enige landerijen gevestigd op het gasthuis te Wilsum, hier aan
het gerecht overgedragen heeft en dat hij van Kerstgen de brieven weer
terug eist; mr Godschalck Indijck vraagt Kerstgen of hij inderdaad de
brieven heeft overgedragen en dit blijkt niet te zijn gebeurd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
67v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Celia, zuster
Jutte, zuster
Morre, mr Gerrijt
Voorns, jfr Lijsbeth
Vorens, jfr Mette

DATUM:

24-01-1544

Comparant
Eiser

DATUM:

Van Brummen

30-01-1544

Comparante ene zijde
Idem
Momber
Comparante and. zijde
Idem

134

Moeder Cellezusters
Namens de zusters

Boecop, Arent te

347

348

Momber

samenvatting

Comparanten van beide zijden zijn met elkaar overeengekomen dat de
Cellezusters de goot tussen haar en de behuizing van de dames Vorens
altijd op hun kosten zullen onderhouden en dat de uitlaat bij de stadsmuur,
waarvan de zusters beweren dat deze op hun grond uitkomt, wat door de
dames Voorn betwist wordt, altijd blijft zoals deze nu is; de dames Voorn
betalen de zusters elk 2 Joachimsdaalder en een half mud gerst, waarmee
de uitspraak definitief is.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
67v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwensz, Claes
Claesz, Cornelis
Claesz, Jacob
Lange, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn dochter Griete als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ100 g.g. en ook nog ƒ40 g.g., de kleren, kleinodiën en
lijfstoebehoren van de moeder, te bewaren en beleggen door de voogden,
hij belooft haar te verzorgen tot de volwassenheid en het bedrag van ƒ40
g.g. zal mede gebruikt worden voor het onderhoud, waarvan de vader geen
rekenschap hoeft af te leggen aan de familie en voogden. Als onderpand
stelt hij al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: op .. is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
68
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bulleken, Claes
Brouwer, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Brouwer ƒ7½ g.g. van 15
plakken de stuiver, hiervan te betalen ƒ2 g.g. bij zijn terugkomst van de reis
naar Noorwegen met Albert van Hardenberch; de rest jaarlijks af te lossen
met ƒ1 g.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-02-1544

Wdn. van ……
Voogd / familielid
Idem
Idem

DATUM:

Vader

13-02-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

135

349

350

351

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
68
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstkensz, Claes
Bull, Joachim
Geertsz, Cornelijs
Wieringen, Peter van
Cleys
Schinckel, Wolff
Tripmackers, Anna

DATUM:

07-03-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Waard in de Moriaen
Echtg. Jacob Plettenburch

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Joachim Bull één stuiver Brabants van 14
plakken de stuiver.
-Cornelijs Geertsz is schuldig aan Peter van Wieringen ƒ49 koopmansgulen
van 20 stuivers de gulden; dd 17-03.
-De vrouw van Jacob Plettenburch is schuldig aan Wolff Schinckel ƒ4
koopmansgulden en aan Anna Tripmackers 1 rijder en 3 stuivers Brabants;
dd 28-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
68v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dyrxsz, Claes
Brouwer, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren dat Herman Brouwer zijn vorderingen ontvangen
heeft van de onenigheid die zij samen hadden over een koelvat en dat zij
hem dus alles kwijtschelden en geen aanspraken meer maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
68v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleys
Coppe, Jacobsz
Heer, Herman
Cornelia
Alijdt

DATUM:

07-05-1544

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

En echtg. Anna

16-05-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

136

Echtg. Jacob Plettenburch

Echtg. Jan Hermansz
Echtg. Wolff Schinkel

Cornelis
Wayersz, Geert
Dubbeltsz, Ghese
Bloeme, Willem
Gerrijtsz, Cornelis
Cuper, Henrijck

352

353

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

In de Moriaen

In de Moriaen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Coppe Jacobsz ..?? 9 rijder min 1 gosseler en
aan Herman Heer ƒ2 koopmansgulden; dd 23-06.
-De vrouw van Jan Hermans is schuldig aan de vrouw van Wolff Schinkel
20½ stuivers Brabants; dd 30-07. Aan Ghese Dubbeltsz 2½ rijder; dd 27-08.
Aan Willem Bloeme ƒ4½ koopmansgulden min enige stuivers; dd 24-09.
-Cornelis in de Moriaen is schuldig aan Geert Wayersz 8 rijder en 11½
stuiver Brabants van 14 plakken; dd 06-08.;
-Cornelis Gerrijtsz is schuldig aan Herman Heer 8 rijder en 8 stuivers
Brabants; dd 26-09. Aan Henrijck Cuper 9 rijder; dd 30-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
69
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Witte, Claes
Bronckhuijs, Johan v.
Thonis, Johan

samenvatting

Comparanten, als intermediairs tussen de erfgenamen van mr Peter
Spaerleen en Elisabeth Pijxe, legatares van overledene, verklaren de
problemen tussen beide partijen te willen oplossen door het volgende: de
erfgenamen zullen Elisabeth gerechtelijk een levenslange lijfrente bewijzen
van 13 h.p. per jaar die na haar dood weer aan de erfgenamen vervalt;
verder zal zij krijgen en behouden alle huisraad, inboedel, goud/zilver en
geld die mr Peter Spaerleen in zijn huis heeft nagelaten. Zij krijgt ook een
handschrift ad ƒ7 g.g. eens op naam van Trude van Hoeck te Deventer en
daarmee moet zij afzien van alle verdere aktie op de erfgenamen. Deze
behouden het recht op de lijfrente van 23 h.p. per jaar die in het testament
op Lijsbeths naam stond. Lijsbeth moet de erfgenamen het handschrift ad
ƒ85 g.g. eens teruggeven, dat zij van verdiend loon en geleend geld nog
tegoed had.
Omdat zij zeer behulpzaam is geweest, zullen de erfgenamen de schulden
van de boedel betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
69v
Schuldbekentenis

DATUM:

03-11-1544

Intermediair
Idem
Idem

DATUM:

137

12-11-1544

Schout

354

355

356

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Cornelis
Vriese, Peter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Vriese 31 daalder van 28 stuivers
Brabants de daalder, te betalen met Midvasten a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
69v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Karlier, Coert
Karlier, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij ontvangen heeft van zijn broer, dr Hans van
Bremen, hier overleden, via broeder Gheert Lubbertsz, Cellebroeder, 15
enkele daalder en enige kledingstukken, waarvoor hij hem bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
70
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsz, Cornelis
Dubbeltsz, Henrick
Vriesgen, Jan
Claes(je)
Urck, Gerrijt van

Schuldenaar
Schuldeiser

In de Moriaen
En echtg. Griete

01-01-1545

Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM:

Nijkerk bij Bremen

26-01-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Johan Claesz

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ6 koopmansgulden en 9
stuivers Brabants; aan Jan Vriesgen 2 rijder en 1 stuiver Brabants; dd 28-01.
-De vrouw van Johan Claesz is schuldig aan Gerrijt van Urck 34 stuivers
Brabants van 14 plakken; dd 20-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
70
DATUM:
Verklaring van ontvangst

138

21-02-1545

357

358

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Claesz, Cornelis
Willems, Roeloff
Willems, Jan

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de voogden over zijn dochter
Bette twee Schepen brieven, de ene van 7 pond per jaar op een hof op den
Oord en de andere van 3 pond per jaar op een huis in de Hagen, bewoond
door Willem Jonisz Clotinck en nog ƒ25 ph.g., 7 stuivers en een gouden ring
met een waarde van ƒ2½ ph.g. Hij stelt zijn woonhuis als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
70
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelia
Jellisz, Symon
Sijne, Webbe
Schels, Zwaene

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Symon Jellisz ƒ5 en één oord, 1 rijder met een
stuiver voor de gulden; aan Webbe Sijne 30 stuivers Brabants; dd 20-04.
Verder aan Zwaene Schels 14 stuivers Brabants; dd 22-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
70v
Convenant

onroerend goed

1. Twee huizen
Kampen, Oudestraat, t.o. OLV kerk, naast Herman Vleyshouwer
2. Drie maten land bij de Coeburch

comparanten

Witte, Claes
Thoniszen, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren bemiddeld te hebben tussen twee partijen, te weten
Jacob Geertz, broer van wijlen mr Peter Spaerleer en Stijne zijn echtgenote
ter ene zijde en Tyman vd Vene Evertsz sr en Ludewich, een zuster van mr
Peter, ter andere zijde. Er wordt een uitspraak gedaan over een rente van 33
h.p. per jaar, waarvan het echtpaar Tyman vd Vene 10 h.p. per jaar zal
behouden en 7 h.p. per jaar uit het land van jfr Griete vd Veen in
Hasselderslag, waarvan zij 1 h.p. per jaar aan de St. Nicolaaskerk moeten
schenken. Jacob Geertsz en echtgenote krijgen 10 h.p. per jaar uit 2 huizen

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

27-03-1545

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

DATUM:

22-04-1545

Intermediair
Intermediair

139

Echtg. Jan Hermans

Scholtes

in de Oudestraat, strekkend tot aan de IJsselmuur. Verder 6 h.p. per jaar uit
land van Frans vd Vene. Beide parijen beloven om aan Lysbeth Geertszdr
levenslang elk 6½ h.p. per jaar uit te keren, gevestigd op de diverse
onderpanden, waarvoor deze hen bedankt.

359

360

361

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
71
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen

comparanten

Claesz, Cornelis
Petersz, Peter
Henrijcx, Cornelis
Taeckes, Gheert
Cornelis(je)
Hasselt, Jan van

DATUM:

15-05-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Uit Woudsend
Echtg. Jan Hermans

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Petersz 8 rijder en 8 stuivers Brabants.
-Cornelis Henrijcx is schuldig aan Gheert Taeckes ƒ6 koopmansgulden
afkomstig van de aankoop van een schip, te betalen met St. Maarten a.s. en
stelt daarvoor als onderpand zijn huis met alle huisraad en zijn overige
goederen; dd 20-05.
-De vrouw van Jan Hermans is schuldig aan Jan van Hasselt 2
Joachimsdaalder min 1 stuiver Brabants; dd 15-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
71
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Claes
Mathijsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Mathijsz een bedrag van
ƒ60 g.g. afkomstig van een overwijzing die schuldeiser aan de stad gedaan
heeft en waarvan deze drie jaar lang de rente zal genieten die schuldenaar
moet betalen in maart a.s., n.l. ƒ3 g.g. het eerste jaar, daarna ƒ2 en tenslotte
ƒ1 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

08-07-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

140

20-07-1545

comparanten

362

363

Cornelis
Wichers, Griete
Claes(je)
Ulrix, Fenne
Jacops, Cleis
Heer, Herman
CornelisFout! Bladwijzer
niet gedefinieerd.(je)
Claesz, Henrijck

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenares

In de Moriaen
Echtg. Jan Claesz

Echtg. Jan Hermansz

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Griete Wichers 6½ rijder.
-De vrouw van Jan Claesz is schuldig aan Fenne Ulrix 18 stuivers en één
oord.
-Cleis Jacops is schuldig aan Herman Heer 20 stuivers van 14 plakken; dd
05-08.
-De vrouw van Jan Hermansz is schuldig aan Henrijck Claesz ƒ2
koopmansgulden en 28 gosselers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Viswater genaamd Stuiffesant
Wilsummer Oever

comparanten

Roerixsz, CornelisFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Willemsz, Arent
Wilsem, Luytgen van
Evertsz, Gheert
Roerixsz, Arent
Jansz, Gheert
Amedonck, mr Henrijck v.
Dirrixsz, Dirrick

DATUM:

11-08-1545

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg
Borg
Borg
Borg

e

Broer - 1 persoon
Zwager - idem
e
2 persoon
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Luytgen van Wilsem en Gheert
Evertsz elk een bedrag van 315 h.p. afkomstig van gehuurd viswater op
Wilsummer Oever genaamd Stuiffesant te betalen de helft met St. Jan en de
andere helft met St. Maarten 1546. Er worden borgen aangesteld.

Bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Cornelis

DATUM:

Schuldenaar

141

12-08-1545

Heer, Herman
Jorisz, Marten
Petersz, CornelisFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Berentsz, Herman
Trijne

364

365

Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtg. Willem Swaengens

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman Heer ƒ3 koopmansgulden min één
stuiver. Aan Marten Jorisz ƒ5 koopmansgulden en één oord; dd 02-09 en
aan de vrouw van Willem Swaengens 18 rijder min één oord; dd 07-09.
-Cornelis Petersz is schuldig aan Herman Berentsz 8 rijder; dd 03-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
72
DATUM:
Transport van onroerend goed

onroerend goed

Huis, erf en hof
Grafhorst

comparanten

Breda, Claes
Suere, Johan
Elven, Peter van
Hasselt, Johan van
Bolhorens, Fije

samenvatting

Comparant, zoon van wijlen Johan van Breda, secretaris, verklaart verkocht
te hebben aan Johan Suere een huis in Grafhorst, bewoond door Rijck de
Wildschut met alle achterstallige renten en pachten die daarbij horen en hij
zal gerechtelijke overdracht doen voor het gerecht aldaar; dit alles wordt
goedgekeurd door comparants voogden en grootmoeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
72
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtszen, Cornelis
Wieringen, Peter van - jr
Geertsz, Cornelis
Paters, Hans
Jansz, Wendele
Jansz, Jacop
Cornelis(je)
Elegast, Heymen

samenvatting

02-10-1545

Comparant
Koper
Voogd
Voogd
Grootmoeder

DATUM:

14-10-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Hermansz

-Comparant is schuldig aan jonge Peter van Wieringen 32 schellingen

142

Vlaams en nog 18 stuivers.
-Cornelis Geertsz is schuldig aan Hans Paters ƒ3 ph.g.; dd 07-11. Aan
Wendele Jansz 10 rijder en één oord afkomstig van gekocht laken; dd 09-11.
Aan Jacop Jansz 55 stuivers Brabants; dd 13-11.
-De vrouw van Jan Hermansz is schuldig aan Heymen Elegast 3
Joachimsdaalder; dd 09-12.

366

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
72v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleisken
Berentszen, Jochem
Cornelis(je)
Croese, mr Herman
Claesz, Cornelis
Backer, Geerloff
Claes(je)
Backer, Hermen
Gerrijtsz, Cornelis
Cuper, Geert

DATUM:

03-02-1546

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jacop Plettenburch
Echtg. Johan Hermansz

Echtg. Jan Claesz

samenvatting

-De vrouw van Jacop Plettenburch is schuldig aan Jochem Berentszen 10
stuivers Brabants.
-De vrouw van Johan Hermansz is schuldig aan mr Herman Croese 6 rijder;
dd 29-03. Aan Hermen Backer ƒ3 ph.g., 1 oord, 1 rijder met 1 stuiver.
-Cornelis Claesz is schuldig aan Geerloff Backer ƒ12 ph.g. waarvan reeds
betaald 5 rijder.
-De vrouw van Jan Claesz is schuldig aan Geerloff Backer ƒ6 ph.g. 3
stuivers Brabants, 1 rijder met 1 stuiver; dd 05-04.
-Cornelis Gerrijtsz is schuldig aan Geert Cuper ƒ24 koopmansgulden en 12
stuivers Brabants; dd 10-05.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 73 t/m 77v zijn blanco.
367

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
78
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Dirrick
Broeckhuijsen, Jan v.
Kystemaker, Dirck Jansz
Doetinchem, Bernt van
Hoefsmit, Dirck
Vleishouwer, Bartolt
Brandt, mr Heymen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Broeckhuijsen ƒ2 ph.g.
-Dirck Jansz Kystemaker is schuldig aan Bernt van Doetinchem ƒ6½ ph.g.;
dd 06-03. Aan mr Heymen Brandt ƒ5 ph.g. en 5 stuivers Brabants waarvoor

143

28-01-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

hij zal werken; dd 05-05.
-Dirck Hoefsmit is schuldig aan Bartolt Vleishouwer ƒ5 ph.g.; 07-04.

368

369

370

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
78
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Packbargen, Dirick v.
Hermsz, Ghert
Beerte

12-02-1536

Comparante
Voogd
Schoonzuster

Wed. Ber. v. Packbargen

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoonzuster de goederen van haar
overleden broer ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
78
Scheiding

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claeszen, Dirick
Gherts, Alidt
Ghertsz, Wichert
Hermensz, Jan

DATUM:

14-02-1536

Comparant
Echtgenote
Comparant
Comparant

Zoon
Zwager

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij in vriendschap en in het bijzijn van familie
van elkaar gescheiden zijn en dat ieder met de goederen hem/haar
toebedeeld kan doen wat hij/zij wil en dat zij geen aanspraken meer op
elkaar maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
78v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ulrix, Dirick
Tonijszen, Jan
Backer, Dirck

DATUM:

08-05-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

144

voor de Vispoort

Tripmaker, Dirck
Olde, Dirckgen
Bulleken, Dirck
Hardenbarch, Engbert v.
Kuritser, Hensken

371

372

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Brouwer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Tonijszen ƒ40 koopmansgulden.
-Dirck Backer is schuldig aan Jan Tonijszen ƒ12 g.g. en één oord.
-Dirck Tripmaker is schuldig aan Dirckgen Olde ƒ5 ph.g. met één oord; dd
op St.Jansavond. Aan Hensken Kuritszer ƒ10 ph.g. en 5 stuivers; dd 16-07.
-Dirck Bullek Brouwer is schuldig aan Engbert van Hardenbarchƒ15 g.g.; dd
02-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
78v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Dirck
Hermensz, Dirck

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Dirck Hermensz om zijn
zaken met Geertruidt van Bommelen, Jan Seysinck en Geertien Leffertszen
waar te nemen en te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.
Volmachtgever stelt verder dat Dirck Hermensz alles wat hij uit deze zaak
wint, mag behouden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swoll, Dirck van
Menslage, Johan van

samenvatting

Comparanten verklaren dat de waterafvoer tussen hun beide huizen door
hen beiden wordt gebruikt en beloven beiden deze te onderhouden en de
kosten te delen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-06-1536

Volmachtgever
Gevolmachtigde

78v

DATUM:

Kampereiland
Zwager

08-06-1536

Comparant ene zijde
Comparant andere zijde

145

373

374

375

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
79
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemacker, Dirck
Pater, Hans
Volmersz, Dirck
Styne
Tripmaker, Dirck
Cathrine
Hermens, Dirick
Jansz, Jan
Hoefsmit, Dirck
Sasse, Albert

DATUM:

09-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Verkoper
Koopster
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Claes Maesz
Echtg. Albert Seylmaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hans Pater ƒ3 Hoornsgulden .
-Dirck Volmersz heeft verkocht aan de vrouw van Claes Maesz een
weefgetouw voor ƒ4 ph.g. en 10 stuivers en zal zelf dit nog gebruiken tot St.
Severijn a.s.; dd 11-08.
-Dirck Tripmaker is schuldig aan de vrouw van Albert Seylmakers ƒ2 g.g.; dd
06-09.
-Dirick Hermens is schuldig aan Jan Jansz ƒ9½ ph.g. te betalen op
Vastenavond a.s.; dd 22-09.
-Dirck Hoefsmit is schuldig aan Albert Sasse ƒ12½ g.g.; dd 30-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
79
Vestiging van een rente

onroerend goed

Land in de Zalker mark

comparanten

Lubbertsz, Ditmar
Corffmaker, Robbert

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Robbert Corffmaker een
jaarlijkse rente van een half vat goede rode pachtboter te betalen op St.
Maarten, gevestigd op land in de Zalker mark; comparant belooft dat dit
afgelost kan worden met ƒ60 gouden Rijngulden en als het onderpand niet
voldoende is, betrekt hij daarbij ook zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
79v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Hooiland
Rucxveen

DATUM:

07-10-1536

Comparant
Koper

146

Tichelmeester Zalk

29-11-1536

376

377

378

comparanten

Gelderinck, Dirck Everts
Schepeler, Johan
Cromme, Elert

Comparant
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van de voogden over Aefke Geertsz en haar
gevolmachtigden, mr Jan Mathijsz en Claes Dubbeltsz, heeft ontvangen in
huur de helft van een stuk hooiland, waarvan de andere helft toebehoort aan
mr Cornelis, pastoor en dat hij dit nu zes jaar mag gebruiken; dat hij de
pacht zal betalen m.i.v. 1537 op St. Maarten in Kampen, ƒ7 g.g. per jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
79v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Dirick
Corvemaker, Roebert
Muller, Lubbert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Roebert Corvemaker 28 stuivers Brabants en
aan Lubbert van Muller ƒ2 ph.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
79v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Dapper, Dirck Jansz
Geritsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de zwager van Heer Wenemars,
priester, ƒ50 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren, gekocht
van genoemde Jan en belooft de helft te betalen op Vastenavond 1538 en de
andere helft een jaar daarna, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met
toebehoren en verder al zijn goederen; hij zal het schip intussen niet
verkopen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

Steenwijkerwolt

11-12-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

03-02-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

80

DATUM:

147

22-02-1537

379

380

381

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentszen, Dirck
Dotechem, Gheert van
Olde, Dirck
Willemsz, Rutger

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert van Dotechem ƒ6 ph.g.
-Dirck Olde is schuldig aan Rutger Willemsz ƒ4½ g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
80
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ketelbuterz, Dirck Agge
Ave

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
80
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Jacobsz, Dirck
Henricksz, Dirick
Kock, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirick Henricksz en Johan Kock
een bedrag van ƒ25½ ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren van
hen gekocht en belooft de helft hiervan te betalen op St. Cathrina a.s. en de
andere helft met St. Jan daarna, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit
met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80

FOLIO:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

07-03-1537

Comparant
Moeder

DATUM:

15-03-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

80v

DATUM:

148

16-04-1537

382

383

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Volmers, Dirck
Dotechem, Geert van
Bulleken, Dirck
Bodde, Jan in de

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Brouwer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert van Dotechem ƒ3½ ph.g. en één oord.
-Dirck Bulleken is schuldig aan Jan in de Bodde ƒ22 g.g. die deze met de
hem toekomende huishuur zal verrekenen; dd 08-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
80v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Dirck
Dubbeltsz, Geese

samenvatting

Comparant verklaart van zijn schoondochter de goederen en erfenis van zijn
zoon ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt; echter Alidt
Dubbeltsz komt jaarlijks nog een vierendeel boter toe op St.Lucia en Evert
Symensz in Vollenhove een mud rogge met St. Maarten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
80v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Muller, Dirick Meuszen
Muller, Hermen
Schumer, Dirick
Jansz, Hermen
Bartolt, Janneke

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen Mullerƒ5 ph.g. van 27 stuivers
Brabants.
-Dirick Schumer verklaart schuldig te zijn aan Hermen Jansz en Janneke
Bartolt ƒ7 ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren en belooft te
betalen met Pasen a.s., waarvoor hij de schuit als onderpand stelt en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

12-05-1537

Comparant
Schoondochter

DATUM:

149

Vollenhove
Wed. Johan Diricksz

16-05-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

384

385

386

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
81
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muller, Dirick Meuszen
Groningen, Cornelijs van
Olde, Dirick
Backer, Marten
Smyt, Ditmar
Willems, Kruese
Thonijsz, Dirick
Tonijsz, Johan

23-08-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Bakker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Cornelijs van Groningen ƒ6 ph.g. te betalen de
helft met midwinter en de andere helft op Pasen.
-Dirick Olde is schuldig aan Marten Backer 4 vaten Hamburger bier, ƒ2 g.g.
het vat en 1 stuiver Brabants; dd 10-09.
-Ditmar Smyt is schuldig aan Kruese Willems 26 stuivers; dd 17-10. Aan
Marten Backer ƒ1 ph.g. van 25 stuivers Brabants; dd 07-12.
-Dirick Thonijsz is schuldig aan Johan Tonijsz ƒ28 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
81
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Meweszen, Dirick
Groningen, Cornelijs v.
Jacobsz, Dirick
Tymensz, Peter

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Cornelijs van Groningen ƒ6 ph.g. waarvoor hij al
zijn goederen als onderpand stelt.
-Dirick Jacobsz is schuldig aan Peter Tymensz ƒ29 ph.g. afkomstig van een
schuit met toebehoren, te betalen deels op St. Jan 1538 en deels op dezelfde
dag in 1539, waarvoor de schuit onderpand is.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
81v
Schuldbekentenis

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

150

09-11-1537

17-12-1537

387

388

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Ditmar
Reynersz, Reyn
Luse, Dirck
Vecht, Jan vd
Bulleken, Dirick
Kuper, Daem

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Schipper
Burgemeester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan schipper Reyn Reyenrsz ƒ6 koopmansgulden, 1
oord en 1 braspenning.
-Dirck Luse is borg aan Jan van der Vecht voor ƒ11 g.g. en 4 stuivers
Brabants te betalen deels met Pasen en deels met St. Jan voor de schuld
van Jacob Roelofs en Anna, hij stelt daarvoor ten onderpand zijn paard en
wagen.
-Dirick Bulleken is schuldig aan Daem Kuper ƒ3 ph.g.; dd 26-01-1538.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
81v
Convenant

onroerend goed

Huis en erf gnd in de Gulden Helm
Kampen, onder de klok

comparanten

Wetten, Dirck van
Veen, Claes van der
Veen, Alphert van der
Veen, Frans van der
Suere, Jan
Morre, mr Gherit
Crachtszen, Gheert
Tonisz, Jan
Breda, Jan

samenvatting

Er is onenigheid geweest tussen Dirck van Wetten en de gebroeders van der
Veen en hun zwager inzake de vestiging van ƒ9 g.g. rente per jaar die Dirck
van Wetten placht te ontvangen van een huis en erf in Kampen. Er worden
bemiddelaars aangesteld. De rente komt ten laste van Claes vd Veen en
deze zal het afkopen, deels in geld deels in goederen. Claes van der Veen
vestigt de rente opnieuw, gevestigd op zijn land in Mastenbroek. De
afspraak van 1531 blijft van kracht.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
82
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

00-00-1538

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

DATUM:

151

06-02-1538

Burgemeester Elburg
Broers
Idem
Idem - priester
Zwager

comparanten

389

390

Olde, Dirck
Wieringen, Peter van
Muller, Dirick Meuszen
Muller, Hermen
Backer, Dirick
Willemsz, Rutger
Reyners, Dewe
Almeloe, Jan van
Hoefsmit, Dirick
Vene Evertsz, Tymen vd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Uit de Schapensteeg

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringen ƒ7 g.g.
-Dirick Meuszen Muller verklaart dat al zijn goederen toebehoren aan
Hermen Muller, zijn paard en wagen en huisraad, waarop Hermen beslag
heeft gelegd voor een bedrag van ƒ4 ph.g.; dd 13-02.
-Dirick Backer is schuldig aan Rutger Willems ƒ10 g.g.; 08-03.
-Dewe Reyners is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ4 ph.g.
-Dirick Hoefsmit is schuldig aan Tymen vd Vene Evertsz 17 h.p.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
82v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olde, Dirick
Tonijszen, Jan
Pelser, Henrick
Smit, Ditmar
Sluyske, Johan opt
Volmersz, Dirick
Janszen, Wolter
Schipper, Reyn

samenvatting

-Dirick Olde is schuldig aan Jan Tonijszen ƒ15½ koopmansgulden; aan
Henrick Pelser ƒ12 koopmansgulden; dd 15-05.
-Ditmar Smit is schuldig aan Johan opt Sluyske 32 stuivers; dd 27-06. Aan
schipper Reyn ƒ4 koopmansgulden en 8 stuivers Brabants; dd 24-07.
-Dirick Volmersz is schuldig aan Wolter Janszen ƒ1½ g.g. en 2 stuivers
Brabants te betalen op St. Severus; dd 15-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
82v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smyt, Ditmar

DATUM:

10-05-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenaar

152

30-07-1538

Velicks, Willem
Hoefsmyt, Dirck
Tonijsz, Jan
Wouw, Willem van
Tripmaker, Dirick
Kuyritsen, Hans

391

392

De weduwe van …

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de weduwe van Willem Velicks ƒ1 ph.g.
-Dirck Hoefsmyt is schuldig aan Jan Tonijsz 550 h.p. en 3 stuivers; dd 16-08.
Aan Willem van Wouw ƒ5 koopmangulden en 5½ stuiver Brabants en 1 oord;
dd 26-08.
-Dirick Tripmaker is schuldig aan Hans Kuyritser ƒ2 g.g.; dd 25-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
82v
Convenant

onroerend goed

1. Mate achter Brunnepe
2. Huis
Kampen, Broederstraat
3. Huis
Kampen, Oudestraat, naast de Baelham
4. Hof
Kampen, Broederweg

comparanten

Geye, Dirick
Woltersz, Wibrant
Claeszen, Jacob
Michaelsz, Willem

DATUM:

25-09-1538

Executeur
Executeur
Erfgenaam
Erfgenaam

En echtg. Heyle
En echtg. Geese

Samenvattingen

Comparanten, executeurs en erfgenamen van Michael Willems, verklaren
dat zij onderling de volgende afspraak hebben gemaakt: de erfgenamen
krijgen de overwaarde van een mate, waarvan de andere helft aan Lubbert
van Ens toekomt, verder de overwaarde van het huis van wijlen Egbert
Vaers en Willem kan de ƒ50 koopmansgulden houden van het
scheepsaandeel. De overwaarde van de molen buiten de Cellebroederspoort
blijft nog onverdeeld. De kinderen Johan en Henrick krijgen de overwaarde
van het huis op de Oudestraat en de hof.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
83
Kostkopers afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertszen, Dubbelt
Convent

DATUM:

Comparant
Tegenpartij

153

05-11-1538

Op den Oord

393

394

395

samenvatting

Comparant verklaart dat hij het convent op den Oord het verdiende loon dat
hem nog toekwam, kwijtgescholden heeft en dat het convent hem daarvoor
levenslang zal kleden en voeden, wat door pater Anthonijs van Oldenzeel
wordt bevestigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
83
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Albertsz, Dirick
Albertsz, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Albertsz een bedrag van
ƒ248 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft met Pasen a.s. ƒ48 te betalen, met Maria Lichtmis ƒ100 en een jaar
later weer ƒ100, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren
en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 05-08-1541 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
83v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Albertsz, Dirick
Claeszen, Meynert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Meynert Claeszen een bedrag van
ƒ83 ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren en belooft het derde
deel te betalen op St. Jacob en de rest in vier halfjaarlijkse termijnen op
Midwinter m.i.v. dit jaar en stelt daarvoor als onderpand het schip met
toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 29-11-1539 is ƒ18 ph.g. betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
83v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

DATUM:

09-01-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-06-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

154

30-08-1539

396

397

comparanten

Johansz, Dirick
Frerix, Griete
Lourenszen, Lambert
Rijssen, Claes van

Schuldenaar
Schuldeiseres
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant is schuldig aan Griete Frerix een bedrag van ƒ75 g.g. afkomstig
van de aankoop van een huis van Griete en hij belooft met Pasen ƒ10 g.g. te
betalen, dan twee keer ƒ5 g.g. en de rest zal op Pasen jaarlijks met 5½ h.p.
worden betaald, waarvoor hij het huis als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
84
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeffsmit, Dirck
Almeloe, Jan van
Olde, Dirckgen
Claesz, Henrick
Lentze, Dirck
Thomaszen, Goessen
Backer, Dirck
Bolten, Johan van

DATUM:

En echtg. Jutte

19-11-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Voor de Vispoort

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ11 ph.g.
-Dirckgen Olde is schuldig aan Henrick Claesz ƒ4½ ph.g., nog ƒ1 ph.g. licht
geld en en 36 stuivers.
-Dirck Lentze is schuldig aan Goessen Thomaszen ƒ2 g.g., ƒ2 ph.g. en 5
stuivers Brabants en stelt daarvoor zijn wagen als onderpand.
-Dirck Backer is schuldig aan Johan van Bolten ƒ33 g.g. van 24 stuivers
Brabants; dd 26-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
84
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeffsmit, Dirick
Brouwer, Jan
Smyt, Ditmar
Mullens, Joachim van
Kerstgens, Claes
Coster, Jacop
Seyllemaker, Albert
Kannegieter, Lambert
Lochum, Dirck van

DATUM:

06-02-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

155

Brouwer, Jan

398

399

Schuldeiser

Schroer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Brouwer ƒ2½ ph.g. en 2 stuivers Brabants.
-Ditmar Smyt is schuldig aan Joachim van Mullens ƒ1 ph.g.; dd 18-02. Aan
Lambert Kannegieter ƒ4 koopmansgulden en 5½ stuiver Brabants van 14
plakken; dd 23-06.
-Claes Kerstgens heeft zich borg gesteld voor Jacop Coster ten behoeve
van Albert Seyllemaker voor een bedrag van ƒ3 koopmansgulden en 4
stuivers van 15 plakken, te betalen op St. Michael met een marge van
veertien dagen; dd 11-06.`
-Dirck van Lochum is schuldig aan Jan Brouwer ƒ3 ph.g. en 5 stuivers
Brabants; dd 30-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
84v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Kalverhekkenweg

comparanten

Andriesz, Dirck
Doetinghem, Gheert van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert van Doetinghem en diens
echtgenote ƒ19½ g.g. van 2 h.p. de gulden, afkomstig van de aankoop van
een huis en belooft te betalen met St. Maarten ƒ6½ g.g. en 45 stuivers en
een jaar later in 1541 ƒ13 g.g. , waarvoor hij als onderpand stelt het huis in
kwestie.
NB. in de kantlijn: op 14-12-1541 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
84v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Dirck
Goijer, Thonis de
Hoeffsmyt, Dirck
Berents, Jochum
Baeck, Goessen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thonis de Goijer ƒ3 g.g. van 2 h.p. de gulden, te
betalen in vier jaar. Aan Goessen Baeck ƒ3½ g.g. te betalen met ƒ1 g.g. per
half jaar; dd 10-12.
-Dirck Hoeffsmyt is schuldig aan Jochum Berents ƒ2 ph.g. en 2½ stuiver; dd
15-10.

DATUM:

18-08-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Alijt
En echtg. Anna

18-08-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

156

400

401

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
84v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Dirck
Mollens, Henrick van
Gelre, Cornelis van
Bodde, Jan in de
Tripmaker, Dirick
Luyte

DATUM:

29-01-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Geertgen
De echtgenote van …
1

Waard van de )

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick van Mollens 33 stuivers Brabants van
14 plakken.
-Cornelis van Gelre en echtgenote zijn schuldig aan de vrouw van Jan in de
Bodde ƒ6 ph.g. en een ton hennip en een kwart wijn voor het gerechtsgeld.
-Dirick Tripmaker is schuldig aan de waard van de Groene Deur ƒ3 g.g. van
14 plakken de stuiver; dd 11-02 folio 85.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

Huis en erf
Kamperveen

comparanten

Gheye, Dyrck
Urck, mr Volkert van
Mathijsen, Henrick
Janssen, Peter
Hermans, Engbert
Henricks, Johan

) Groene Deure

85

DATUM:

24-10-1541

Comparant
Comparant
Comparant
Huurder
Borg
Borg

En echtg. - Zwartendijk
En echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben verhuurd aan Peter Jansen een huis en
erf in Kamperveen, met alles wat daarbij hoort, voor een periode van zes
jaar, het onderhoud van het erf komt voor zijn kosten, voor een bedrag van
ƒ33 g.g. per jaar zoals de landheer als pacht wil ontvangen; de termijn
begint in 1542 op Petri ad Cathedram en zij eisen dat hij geen hout hakt, niet
ploegt of turf graaft zonder toestemming van de landheer.

bijzonderheden

Geen

157

402

403

404

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
85
Verdeling goederen

DATUM:

14-11-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Dyrck
Alijt

samenvatting

Comparant verklaart voor de weduwe van Alexander Goltsmeed te beheren
als zijn eigen bezit, een kist met kleren die zij zelf ingebracht heeft, met acht
stoelkussens erop, een bed met toebehoren, een tabberd, verder zal zij
behouden de kast met lijnwaad erin, met het tin dat erop staat; alles wat
overblijft zal zij met de erfgenamen delen, die ook delen in de schuld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
85v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touwslager, Dirck
Veene, Jacop vd
Smyt, Ditmar
Backer, Thomas
Hoeffsmit, Dirick
Backer, Geerloff

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacop vd Veene ƒ4 ph.g. van 26 stuivers de
gulden.
-Ditmar Smyt is schuldig aan Thomas Backer ƒ6 ph.g. van 24 plakken de
stuiver; dd 25-10.
-Dirick Hoeffsmit is schuldig aan Geerloff Backer ƒ9 ph.g. en 9 stuivers
Brabants; dd 00-00-1543.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
85v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Zwane, Dirck
Janszen, Evert

samenvatting

Comparant is schuldig aan Evert Janszen ƒ57 ph.g. van 1 rijder en 1 stuiver
de gulden, afkomstig van een potschip met toebehoren, te betalen op St.
Michael a.s. met ƒ17 ph.g., een jaar later weer met dat bedrag en de laatste
termijn in 1545, waarvoor hij als onderpand stelt het potschip met

Comparant
Erfgename

DATUM:

Kistenmaker
Wed. Alexander Goltsmeed

01-02-1542

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

02-03-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

158

toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 24-10-1545 is alles betaald.

405

406

407

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
85v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtszen, Dirck
Convent
Blauwe, Dirick
Bloeme, Willem
Jansz, Dirck
Hermszen, Hermen

DATUM:

11-06-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

St. Bregitten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan het St. Bregittenconvent ƒ1½ van 25 stuivers de
gulden.
-Blauwe Dirck is schuldig aan Willem Bloeme 6 daalders wegens een lening
op zijn potschip met toebehoren, dat voorlopig voor Willem als onderpand
dient; dd 24-07 - f.86
-Dirck Jansz is schuldig aan Hermen Hermszen 1½ rijder en 1
Joachimsdaalder, te betalen met Pasen; dd 06-11 - f.86

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Delie (Odilia)
Oltzende, Arent van
Brouwer, Herman

samenvatting

Comparante verklaart dat zij zal betalen aan Jacob Claesz, Henrick Michielsz
en Geze, de weduwe van Willem Michielsz, ƒ50 g.g. met Pasen 1546 en nog
ƒ50 g.g. met Michaelis 1½ jaar later; mocht zij in gebreke blijven, dan is haar
woonhuis, dat zij van genoemde erfgenamen gekocht heeft, onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86
DATUM:
Verklaring van ontvangst

DATUM:

07-05-1543

Comparante
Momber
Momber

159

Wed. Jan Roloffs

13-05-1543

408

409

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dodo
Evertsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Evertsz ƒ8 c.g. de
stuiver van 14 plakken, afkomstig van ƒ10½ koopmanschap hooi dat deze
van comparants vader ontvangen had; comparant vrijwaart hem van
aanspraken.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Dirck
Nuijs, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter van Nuijs 5
Joachimsdaalder en 12 stuivers Brabants, die hij rechtens verwonnen heeft
en afkomstig zijn van Lennigen Foerman uit Elburg vanwege wijn die Peter
van Nuijs van hem gekocht had.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86v
Afstand van goederen

onroerend goed

Huis en erf gnd in de Gulden Hoorn
Kampen, Oudestraat, onder de Klok, tussen de Pelicaen en het Rode Hert

comparanten

Wesselszen, Dirick
Buter, Geert
Saelmacker, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart dat hij vanwege de tijns gerechtelijk afstand doet van
zijn huis, strekkend aan de achterzijde tot aan de nieuwe muur en draagt het
over aan de rentmeesters.
Geert Buter heeft eveneens verklaard dat hij zijn laatste tijns niet kan
betalen en dat Henrick Saelmacker dit aan de rentheffers heeft aangezegd.

bijzonderheden

Geen

1

Comparant
Schuldenaar

Zoon van Peter Hollander )

) uit Enkhuizen of Westwoud

02-08-1543

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Alias Dronter

17-10-1543

Comparant
Schuldenaar
Schuldeiser

160

410

411

412

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wayers, Dirick
Willems, Arent
Janszen, Dyrck

DATUM:

24-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Comparant

Pater Cellebroeder

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent Willems 36½ stuiver Brabants van een
mud rogge.
-Dyrck Janszen verklaart, als collator, dat hij 3 h.p. per jaar ten behoeve van
de Cellebroederskerk op het hoge altaar placht te ontvangen uit het huis de
Gulden Hoorn, dat Dirck Wesselsz heeft laten liggen; dd 17-02-1545.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
86v
Afstand van rechten

onroerend goed

Huis in de Gulden Hoorn

comparanten

Glauwe, Lambert
Wesselsz, Dyrck

samenvatting

Comparant heeft afstand gedaan van een rentebrief ad 14 h.p. per jaar
gevestigd op een huis dat Dyrck Wesselsz heeft laten liggen vanwege de
tijns.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
87
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Johanszen, Dirck
Borcherts, Roeloff

samenvatting

Comparant, zoon van Lange Johan, verklaart dat zijn ouders, schipper
Johan Vriesgen en Greete, namens hem een rente gevestigd hebben van 4
h.p. per jaar op hun huis ten behoeve van Roeloff Borcherts en belooft de
jaarlijkse rente te betalen; wanneer zijn ouders echter de hoofdsom weer
opeisen, zal hij hen het geld schuldig zijn en stelt daarvoor aan zijn ouders
ten onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

25-02-1544

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Comparant
Schuldenaar

161

23-12-1544

En echtg. Alijt

413

414

415

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
87
Schuldbekentenis

DATUM:

20-04-1544

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drenthe, Dyrck
Willemsz, Rotgher

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Rotgher Willemsz ƒ15 g.g. en 1 achtste deel
boter.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
87v
Betalingsregeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loesse, Dirck
Graesz, Jacop van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij heden met Jacop van Graesz orde op zaken
gesteld heeft inzake de pacht van laken en andere zaken, in het bijzijn van
Jan vd Hove, Jan Suere en Jan Kerckhoff en dat comparant hem schuldig
blijft ƒ39 g.g., de pacht tot Pasen inbegrepen; hij belooft te betalen met St.
Jan ƒ13 g.g., een jaar later weer ƒ13 g.g. en in 1547 de rest, waarvoor
comparant als onderpand stelt zijn paarden en wagen en al zijn overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
87v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Waeter, Dirrick to
Waeter, Barbara to
Aemstell, Geert van
Blauwe, Lijsbeth

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van hun oom/tante hun
aandeel in zilverwerk, koperwerk, bedden, beddegoed, huisraad etc dat zij
geërfd hebben van hun grootouders, Egbert en Jutte Blauwe, waarvoor zij

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

03-01-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

18-06-1545

Comparant
Comparante
Oom
Tante

162

Broer
Zuster
Echtpaar

hen bedanken.
NB. in de kantlijn: Arent Lubbertsz, als momber over comparanten, heeft
hiermee ingestemd.

416

417

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
88
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mullers, Jan
Roeloffszen, Cornelis
Olsende, Arent van
Brouwer, Herman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Henrijck, Jan, Wendele en
Geertruijdt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ11½ g.g., uit te
keren als zij daar om vragen; Geertruijdt, nu 11 jaar oud zal zij verzorgen tot
e
haar 15 jaar en de minderjarige kinderen Andries en Jacop krijgen elk ƒ10
e
g.g. en worden verzorgd tot hun 15 jaar, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
88
Schenking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sasse, Ditte
Appelen, Gijsbert van
Noorthoern, Lubbert v.

samenvatting

Comparante, dochter van Albert Sasse, verklaart dat haar vader haar met
haar 2 kinderen Nanninck en Bette, vier jaar lang kost en kleding heeft
geschonken, daarvoor is zij hem schuldig een tresor met 2 tinnen schotels
erop, een bed met toebehoren, kleinodiën en haar overige bezittingen; zij
bedankt hem.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-11-1545

Wed. van …
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

23-02-1546

Comparante
Momber
momber

De bladzijden 88v t/m 103v zijn blanco.
418

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

163

Moeder
Uit Muiden

22-02-1536

419

420

421

comparanten

Amersffoert, Evert van
Tonijszen, Jan
Zuyre, Jan

Borg
Schuldeiser
Schuldenaar

samenvatting

-Comparant verklaart borg te staan voor Jan Zuyre t.b.v. Jan Tonijszen voor
een (onleesbaar) bedrag

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Evert
Lochun, Johan van
Hekelmacker, Peter

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van Jelle Pelser ontvangen te
hebben de ƒ100 ph.g. die Augustine, de echtgenote van overledene, volgens
het testament aan haar kinderen bewezen heeft, waarvoor zij hen bedanken,
evenals Augustine.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Evert
Augustine

07-03-1536

Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:

07-03-1536

Comparant
Comparante

Wed. Jelle Pelser

samenvatting

Bovendien verklaren comparanten, dat, indien een van hen beiden binnen
het jaar zou overlijden en kinderen zou nalaten, dat die, zo zij in leven
blijven, van de goederen van overledene ƒ25 g.g. ontvangen en alle kleding
en kleinodiën.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104
Schuldbekentenis

onroerend goed

Praamschip

DATUM:

164

18-03-1536

422

423

comparanten

Enss, Evert van
Rycolt, mr

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Rycolt een bedrag van ƒ12 ph.g.
afkomstig van een praamschip dat hij van hem gekocht heeft en belooft de
helft daarvan te betalen op St. Jacob a.s., inclusief de voeder turf en de
andere helft met St. Maarten daarna, met een marge van veertien dagen; hij
stelt als onderpand het praamschip en al zijn overige goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wye, Evert van
Willemsen, Rutger
Hermenszen, Evert
Tweenhusen, Alyt van

DATUM:

Steenwijk
Scheepstimmerman

26-04-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Kistenmaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Rutger Willemsen ƒ72 g.g.
-Evert Hermenszen is schuldig aan Alyt van Tweenhusen ƒ3 Deventer
nieuwe guldens; dd 05-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
104v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Claesz, Evert
Enss, Johan Giesb. van
Gerretszen, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Gerretszen een bedrag
van ƒ130 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren en beloven
op St. Liven a.s. ƒ16½ ph.g. te betalen, de helft van de rest op St. Liven in
1537 en de rest in 1538 op dezelfde dag, waarvoor hij als onderpand stelt het
schip met toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: betaaldata vermeld; alles afbetaald op 16-02-1540; op 0802-1537 heeft Evert Claesz zijn aandeel overgedaan aan Cornelis Tymeszen,
die ook de verplichtingen overneemt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

165

14-07-1536

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

424

425

426

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
105
Convenant

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crone, Elart
Krueser, Claes
Ditmerssen, Morre Joh. v.
Tele

29-07-1536

Intermediair
Intermediair
Eiser
Verweerder

1

Gevolmachtigde van )
2
Echtg. Lubbert )

samenvatting

Comparanten, door de Raad gemachtigd, verklaren dat er onenigheid
geweest is tussen Morre Johan van Ditmerssen als gevolmachtigde en Tele,
de vrouw van Lubbert van Genemuiden, afkomstig van een handschrif ad
ƒ10 waarin Lubbert bekent dit schuldig te zijn aan Henrick; er is
afgesproken dat, indien Lubbert niet binnen zes weken thuis komt, zijn
vrouw het bedrag moet betalen, zo niet dan zal de gemachtigde van eiser
het geld direct invorderen, waarmee Albert Seylmacker als voogd mee
instemt.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
105
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaentsdr, Eefse
Remunde, Johan van
Coepper, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Griete als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 g.g. en belooft haar te verzorgen tot de
volwassen leeftijd, waarmee de grootvader instemt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
105
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghertszen, Evert
Loven, Gerbrich van
Robertszen, Engbert
Meyboem, Henrick
Smessen, Engbert
Cremersz, Mette

) Henricx Claes, aanspreker

2

) van Genemuiden

DATUM:

16-08-1536

Wed. Bartholomeus Jacobsz
Momber
Grootvader

DATUM:

07-09-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

166

Moeder

En echtg. Griete

Aertszen, Jan

427

428

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gerbrich van Loven ƒ5 koopmansgulden,
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.
-Engbert Robertszen is schuldig aan Henrick Meyboem 29 goseler; 15-09
folio 105v. Aan Jan Aertszen ƒ8 ph.g. en 3 clemmer gulden en het
gerechtsgeld ad 12 stuivers; dd 11-10.
-Engbert Smessen is schuldig aan Mette Cremersz 26 stuivers; dd 18-09
f.105v

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

Klokgietershuis
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Aertszen, Egbert
Hoven, Johan vd

samenvatting

Comparant belooft aan Johan vd Hoven het dak van zijn klokgieters huis,
wanneer hij dat wil, van binnen weer te repareren, waarvoor deze hem 2 h.p.
moet betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Elsabe
Reynerszen, Arent

samenvatting

Comparante verklaart dat Lijsbeth Tripmakers en zij overeengekomen zijn
met Henrick Hermensz, dat zij met Michael a.s. aan Lijsbeth elk zullen
betalen ƒ10 ph.g. voor pacht en rente gevestigd op het huis staande bij dat
van Lijsbeth, waarvan wijlen Reyner Tripmaker, hun vader, haar de helft als
lijfrente heeft geschonken en waarvan de andere helft is gekocht door zijn
echtgenote; verder heeft Lijsbeth uit dat huis nog jaarlijks ƒ10 ph.g. en 1
h.p. rente met Pasen.

bijzonderheden

1

105v

DATUM:

29-11-1536

Comparant
Klant

105v

DATUM:

Comparante
Momber

) Tripmakers

167

08-02-1537

1

Dochter Jan Gheerts )

429

430

431

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
105v
Volmacht

DATUM:

00-05-1537

onroerend goed

4 dagmaten land
Steenwijk

comparanten

Evert
Peterszen, Jan

samenvatting

Comparant, zwager van Jan Peterszen, verstrekt een volmacht aan zijn
vader om te verkopen en over te dragen een stuk land in Steenwijk en
daarbij al het nodige te doen, zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsken
Brouwer, Zweer

samenvatting

Comparant is schuldig aan Zweer Brouwer ……. (niet af)

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek St. Geertruidensteeg

comparanten

Blesinck, Egbert
Lochun, Johan Pauw v.

samenvatting

Comparanten verklaren dat de executeurs van het testament van Femme, de
weduwe van Thomas Melter, de erfscheiding gemaakt hebben en hen
gegeven hebben wat testamentair was beloofd, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring. Johan heeft ontvangen een brief van 4 h.p. per
jaar en Egbert een brief ad 3 h.p. per jaar, beide gevestigd op een huis in
Kampen en mocht het onderpand t.z.t. onvoldoende blijken te zijn, dan
dragen zij beiden de schade.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Zwager Jan Peterszen
Vader

13-06-1537

Schuldenares
Schuldeiser

Dienstmaagd van 1)

) vrouwe van de Hoeven

168

28-06-1537

Comparant
Comparant

432

433

435

436

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106
Schuldbekentenis

DATUM:

16-07-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Else
Mande, Henrick vd

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick van der Mande 14 stuivers van 2 pond
was en nog 13 stuivers omdat Henrick aan Pouwels borg heeft gstaan;
verder nog een mengele wijn en 4 halve wucheyen van pandgeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kreck, Evert
Palster, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn schoonzoon en zijn dochter Cornelys de
gelden die hij hen had beloofd bij de huwelijkse voorwaarden, contant
gegeven heeft en dat hij de schulden die hij in Kampen, Zwolle of elders
heeft, hen niet beletten dit te gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Hermensen, Gheert
Ùrck, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart, i.v.m. de afwezigheid van haar echtgenoot, schuldig
te zijn aan Johan van Urck ƒ32 g.g. en aan haar moeder ƒ60, waarvoor zij als
onderpand stelt haar brouwketel, haar vis en haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Pouwell Lynnewever
Linnenwever

22-09-1537

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Amersfoort
Schoonzoon

12-11-1537

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

106v

DATUM:

169

Echtg. Johan v. Delden

07-02-1538

437

438

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jansz, Evert
Geertsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Geertsz een bedrag van ƒ77
ph.g. afkomstig van een potschip dat hij van hem heeft gekocht en belooft
dit te betalen in drie termijnen, met St. Jacob ƒ25 ph.g., op St. Agatha in
1539 ƒ26 en de rest op St. Jacob daarna, waarvoor hij als onderpand stelt
het potschip met alle toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 14-04-1540 is de akte opgeheven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
106v
Verkoop van rechten

onroerend goed

Maatschap

comparanten

Maler, Ernst Roloffsz
Blauwe, Jan
Blauwe, Cathrina
Graes, Jacob van
Woltersz, Wibrant
Borchgertsz, Gheert
Borchorst, Hermen ter

samenvatting

Comparanten verklaren aan Gheert Borchgertsz en Hermen ter Borchorst
verkocht te hebben een maatschap die Henrick Blauwe in Bergen,
Noorwegen, heeft achtergelaten zoals in de cedule is vermeld en
comparanten verklaren zich garant voor de eventuele schulden ervan en
beloven kopers te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
107
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malre, Ernst
Thoniszen, Johan
Kistemaker, Evert
Step, Jan
Wolterzen, Steven

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Thoniszen 14 vaten Hamburger bier van
61 stuivers Brabants het vat.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

07-02-1538

Comparant
Comparant
Comparante
Momber
Momber
Koper
Koper

DATUM:

En echtg. Anna
Broer
Zuster

18-03-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

170

-Evert Kistemaker is schuldig aan Jan Step en Steven Wolterszen ƒ3 ph.g.
en 1 oord; dd 31-03.

439

440

441

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
107
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Meweszen, Evert
Albertszen, Dirick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirick Albertszen een bedrag van
ƒ6½ ph.g. afkomstig van een schuit die hij van hem gekocht heeft en belooft
dit te betalen op St. Maarten a.s. met ƒ3 ph.g. en 1 oord en met Pasen
daarna ook met ƒ3 ph.g. en 1 oord, waarvoor comparant als onderpand stelt
de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
107
Betalingsbevestiging

onroerend goed

Schip de Engel

comparanten

Melisz, Engbert
Brigitta
Berntsz, Jan
Hoolboem, Thijs

DATUM:

16-07-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Deventer

29-07-1538

Comparant
Comparante
Borg
Borg

Waardin Eenhoorn

samenvatting

Comparanten hebben gerechtelijk verklaard dat zij elk een achtste deel
hebben betaald van de ƒ511, 19½ stuivers Brabants en 1 oord aan Jan
Berntsz en Thijs Hoolboem voor het schip de Engel, door Jan Willems te
Amsterdam verkocht en dat Jan en Thijs borg geworden zijn en het schip
zullen vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
107v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenbarch, Engbert v.
Griete

171

05-12-1538

Comparant
Stiefmoeder

1

Zoon van )
Wed. Celiz v. Hard.

442

443

444

samenvatting

Comparant verklaart van zijn stiefmoeder de ƒ150 g.g. van 28 stuivers
Brabants ontvangen te hebben die hem testamentair door zijn vader en
moeder waren beloofd, verder een last rogge afkomstig van Grietes
goederen, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
107v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Elisabeth
Lanckvelt,Goert van
Peters, Lubbe
Willemsen, Rotger

) Celiz van Hardenbarch
ongedateerd

Comparant
Momber
Comparante
Erfgenaam

Echtg. Peter v.Wieringen
Wdn. van Alidt

samenvatting

Comparanten verklaren van Rotger Willemsen de goederen van hun
overleden zuster Alidt ontvangen te hebben; hij zal hen verder nog betalen
een bedrag van ƒ115 g.g. als hij hertrouwt of sterft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
108
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Graf

comparanten

Gerritszen, Egbert
Ffie
Kreynck, Gheert

samenvatting

Comparanten verklaren aan de kerkmeester van de St. Nicolaaskerk
overgedragen te hebben ten behoeve van de kerk, de groeve die Ffie daar
heeft liggen, achter het koor aan de zijkant van het graf van de heer van
IJsselmuiden, naast het mannendeurtje, zodat de kerkmeester er mee kan
handelen zoals hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
108
Verkoop van rechten

onroerend goed

Huis
Kampen, in de Hagen

comparanten

Jansz, Evert
Peters, Johan
Dubbeltsz, Gheese

09-01-1539

Comparant
Comparante
Kerkmeester

DATUM:

01-03-1539

Comparant
Koper
Echtgenote

172

Zwager v. Luytken Smit
Dochter Jan Mouwers

En echtg. Cathrina
Vader

445

446

447

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Peters, zijn vader en
diens echtgenote het aandeel dat comparants vrouw van haar moeder heeft
geërfd, n.l. in een huis met toebehoren en verder hun rente van ƒ3 g.g. per
jaar in de Kuinre, ook van Cathrina’s moeder geërfd, die zij hem jaarlijks
zullen betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
108
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Engele
Hanszen, Jan
Valken, Evert Jelisz
Tripmaker, Lijsbeth

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Hanszen ƒ10 koopmansgulden en 13
stuivers Brabants.
-Evert Jelisz Valken is schuldig aan Lijsbeth Tripmaker voor een huis dat hij
van haar gekocht heeft ƒ8½ g.g. als lijfrente (reeds betaald ƒ20 g.g.) te
betalen ieder jaar met Pasen zolang als schuldeiseres leeft; dd 24-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
108v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Baers, Evert
Vranckensz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Vranckensz ƒ450
koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
belooft in drie termijnen te betalen met Pasen m.i.v. 1540, waarvoor hij als
onderpand stelt het schip met toebehoren en verder zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
108v
Transport van rechten

onroerend goed

Negen gresen land ( in verschillende porties)

DATUM:

10-03-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Echtg. Dirick Backer

24-03-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

173

27-03-1539

Oosterwolde, naast de Wijntdijk en de andere erfgenamen

448

449

comparanten

Hardenberch, Evert v.
Bochorst, Lambert

Comparant
Koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lambert Bochorst en diens
echtgenote een stuk land dat hij met zijn eerste vrouw bij huwelijk had
ontvangen. Hij belooft gerechtelijk voor de drost van de Veluwe overdracht
te doen volgens landrecht en geeft daarvoor een volmacht aan zijn
echtgenote Griete, zodat koper over zijn aanwinst kan beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
109
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Egbert
Thonisz, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Thonisz 20 h.p. 6 stuivers Brabants,
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn roerende / onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

onderwerp

Overeenkomst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grave, Evert van de
Winter, mr Aelt
Borchertsz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart dat de cedule die door mr Aelt Winter namens zijn
broer voor het gerecht is getoond, het volgende inhoudt:
de 20 strengen wegen 6 ons min 1½ Engelsen, geschat op ƒ70 g.g., stenen
in zilver geschat op ƒ70 g.g., zilveren rozenkransen van 2 pond op ƒ54 g.g.,
verder aan kleding ƒ90; verder komt toe aan oom Geert, van de helft van het
woonhuis van hun oude vader met de achterstallige rente, ƒ299 g.g. en een
gespecificeerd testament aan kerken, kloosters en gasthuizen ƒ529 g.g., de
uitvaart, maandstond en jaargetijden ƒ40 g.g., Evert ƒ100 g.g. Jan, Marcelis,
Hieronimus en Dirck ƒ100 g.g., Lysbeth in St. Agnieten ƒ100 g.g., nog ƒ1 g.g.
lijfrente ƒ10 g.g., St. Annen te Emmerik ƒ1 g.g. lijfrente, kapitaal ƒ10 g.g.,
Geertruit ƒ200 g.g., baten ƒ200 g.g., Anne de vrouw van Jan van
Reckelinghusen ƒ46 g.g., Geert Borgcherts ƒ500 g.g., samen ƒ2417½ g.g.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

En echtg. Griete
En echtg. Greetken

22-04-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

109

DATUM:

07-05-1539

Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgever

174

450

451

452

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
109
Schuldbekentenis

DATUM:

22-10-1539

onroerend goed

Schuit

comparanten

Meeussz, Evert
Henrijcksz, Clement

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Clement Henrijcksz ƒ4½
koopmansgulden afkomstig van een schuit die hij van hem gekocht heeft en
belooft met Pasen a.s. te betalen ƒ2 koopmansgulden en 1 oord, met St.
Maarten hetzelfde bedrag en stelt als onderpand de schuit met toebehoren
en verder al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 31-12-1539 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
109v
Vestiging van een rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Engbert
Henrijcksz, Lubbert
Smit, Otto
Arentszen, Jochem

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de voogden over de kinderen
van wijlen Bernt Holtsager, een bedrag van ƒ13 g.g. en beloven dat zij
daarvoor jaarlijks met St. Maarten aan de voogden zullen betalen 5 oord h.p.
ten behoeve van de weeskinderen; zij stellen daarvoor als onderpand al hun
goederen en het bedrag mag afgelost worden met ƒ13 g.g. mits dit een half
jaar van te voren wordt gemeld. Er is een borg aangesteld.
NB. in de kantlijn: akte is doorgehaald met consent.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
109v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Mullen, Joachim van

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-11-1539

Comparant
Voogd
Voogd
Borg

DATUM:

En echtg. Stijne

18-02-1540

Schuldenares
Schuldeiser

175

Deventer
En echtg. Nele

Echtg. Jan van Delden

Vene, Alfert van der
Hermansz, Evert
Coepsz, Henrijck

453

454

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Stratenmaker

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Joachim van Mullen 34 stuivers. Joachim
bekent dat Engele aan Alfert van der Vene ƒ8 g.g.en 9 stuivers Brabants
schuldig is.
-Evert Hermansz is schuldig aan Henrijck Coepsz 26 stuivers Brabants; dd
03-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
109v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Evert
Wilssum, jfr Griete van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan jfr Griete van Wilssum een bedrag
van ƒ10 g.g. en ƒ10 ph.g., waarvoor hij haar als onderpand geeft een brief
voor 5 mud rogge per jaar gevestigd op Zuidwolde, waarvan schuldeiseres
jaarlijks zal ontvangen twee mud zo lang schuldenaar niet betaald heeft,
waarna zij de brief weer terug zal geven. Als zij vindt dat zij hiermee tekort
wordt gedaan, kan zij altijd een beroep op schuldenaar doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Egbert
Backer, Egbert
Elsken
Hoyer, Giesbert
Kistemacker, Evert
Hodde, Henrick

DATUM:

03-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

21-05-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. schipper Ytzen
Schipper

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Egbert Backer ƒ2 g.g., 1 stuiver Brabanjts en 1
oord.
-De vrouw van schipper Ytzen is schuldig aan Giesbert Hoyer ƒ54
koopmansgulden, te betalen binnen 3 weken na St. Jan; dd 09-06; Akte is
doorgehaald.
-Evert Kistemacker is schuldig aan Henrick Hodde ƒ6 g.g.en 1 oord; dd 2306.

bijzonderheden

Geen

176

455

456

457

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemacker, Evert
Robrechts, Griete

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Griete Robrechts een bedrag van
ƒ16 koopmansgulden en 7 stuivers, waarvan hij de helft zal betalen met St.
Maarten en de andere helft met Kerstmis daarna, wat door Wendele
Voorens, zijn echtgenote, betaald zal worden, zoals is afgesproken voor Jan
Schepeler en Elart Croen van de Raad.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Dubbeltsz, Henrijck
Canceler, Joost

samenvatting

Comparante verklaart als haar eigen schuld te beschouwen een bedrag van
ƒ4 ph.g. ten behoeve van Henrijck Dubbeltsz als schuld van Joost Canceler,
te betalen de helft met Michaelis en de andere helft met Michaelis in 1542.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110v
Schuldsanering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemacker, Evert
IJsselmuyden, Ernst v.
Urck, Jan van

samenvatting

DATUM:

12-07-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

20-10-1540

Borg
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

Echtg. Wendele Voorens

Echtg. Geert Backer

15-11-1540

Comparant
Momber
Momber

Echtg. Wendele
Burgemeester

Comparant verklaart dat zijn echtgenote Wendele gedurende acht jaar zijn
renten zal ontvangen om zo zijn schulden te betalen; hij geeft haar direct ƒ8
g.g. en comparant belooft van zijn renten niets op te nemen.

177

458

459

460

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Egbert
Jansz, Geerloff
Steenberch, Elsken
Trip, Jochum

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geerloff Jansz 3 rijder.
-Elsken Steenberch is schuldig aan Jochum Trip ƒ5½ ph.g. en 22½ stuiver
Brabants; dd 28-11, folio 111.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110v
Afstand van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hardenberg, Engbert v.
Brouwer, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij als voogd over de kinderen van wijlen
Herman Kistemackers weduwe afstand gedaan hebben van de erfenis en
achtergelaten goederen van Evert Kistemacker en dat Wendele Voorens,
weduwe van Evert, de goederen mag behouden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
110v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Tripmacker, Elisabeth
Anna

samenvatting

DATUM:

23-01-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

04-05-1541

Comparant
Comparant

01-06-1541

Comparante
Wed. Jacop Henricksz

Comparante verklaart van de weduwe van Jacop Henricksz ontvangen te
hebben de jaarlijkse 5 h.p. die zij ontvangt uit Anna’s woonhuis.

178

461

462

463

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
111
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hero, Evert
Hero, Herman

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de goederen van zijn moeder Webbe
ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
111
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Elsken
Dubbels, Geese
Bloxseil, Jacop Gijse
Baers, Evert
Alijt

14-06-1541

Comparant
Vader

DATUM:

27-06-1541

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jelle Pelser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Geese Dubbels ƒ2½ ph.g. van 14 plakken de
stuiver; dd 27-06.
Aan Jacop Gijse Bloxseil ƒ3 koopmansgulden en 1 oord, de stuiver van 14
plakken; dd 18-01-1542 folio 111v.
-Evert Baers is schuldig aan de weduwe van Jelle Pelser voor haar kinderen
ƒ27 ph.g. min een stooter, te betalen met Pasen; dd 31-01, f.111v

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
111
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Johansz, Evert
Dapper, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Dapper een bedrag van ƒ61
ph.g. en 10 stuivers, zoals in Amsterdam gebruikelijk is tussen kooplieden,

DATUM:

04-11-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

179

afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem gekocht
heeft en belooft met St. Jan te betalen ƒ21 ph.g., het jaar daarna hetzelfde
bedrag en in 1544 ƒ19 ph.g. en 10 stuivers. Als onderpand stelt hij het schip
in kwestie en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: alles is afbetaald.

464

465

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
111v
Aflossing

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Bleezynck, Elsken
Meeusz, mr Cornelis

samenvatting

Comparante verklaart dat zij een Schepen brief heeft van ƒ3 g.g. per jaar
gevestigd op het huis van wijlen Claes Croese in Kampen en dat zij dat
bedrag wil aflossen; zij heeft nu ontvangen van de erfgenamen Beert Lost
en Egbert ten Bessthe, als mombers, een bedrag van ƒ20, van 28 stuivers en
14 plakken de stuiver en in mei a.s. op de aflossingsdatum ƒ15 waarbij zij de
brief zal inleveren en tenslotte de laatste termijn van ƒ15.
NB. in de kantlijn: op 19-09-1542 is alles betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
111v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Jansz, Evert
Cloetinck, Willem Jans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jans Cloetinck een bedrag
van ƒ10 g.g. van 28 stuivers Brabants afkomstig van een huis dat hij van
hem gekocht heeft en betaalt met Pasen 1543 ƒ5 g.g. en de rest met Pasen
1544.
NB. in de kantlijn: op 00-08-1544 meldt Fenne Ulryx als erfgename, dat alles
is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

15-02-1542

Comparante
Momber

DATUM:

180

20-02-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

466

467

468

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
112
Convenant

DATUM:

08-03-1542

onroerend goed

Een stuk land
Wilsum

comparanten

IJsselmuyden, Ernst van
Mathijsz, mr Johan
Ens, Geert van
Jacops, Beerte

samenvatting

Comparanten treden op als intermediair bij de onenigheid tussen Geert van
Ens aan de ene zijde en Beerte Jacops vanwege haar dochter Beelgen aan
de andere zijde inzake een stuk land, huuropbrengst ƒ4 g.g. per jaar, dat
wijlen Femme van Ens aan Beelgen Beerte Jacops levenslang heeft
gegeven. Er wordt besloten dat Beelgen jaarlijks ƒ3 g.g. van het land
ontvangt en Geert van Ens ƒ1 g.g. en hij mag zijn aandeel niet verkopen; bij
het overlijden van Beelgen vervalt het land aan Evert en Geert van Ens
volgens het testament. De diverse voogden gaan hiermee akkoord: Jan
Kerckhoff voor Geert van Ens en Hans Schinckell en Claes van Grimbergen
voor Beelgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
112
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dove, Egbert
Berentszen, Jan
Engele
Droochscheer, Brant
Bommelen, Johan van

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

DATUM:

27-03-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

Metselaar
Echtg. Jan van Delden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Berentszen 4 el laken van 20 stuivers
Brabants de el.
-De vrouw van Jan van Delden is schuldig aan Brant Droochscheer 25
stuivers; folio 113 dd 18-06. Aan Johan van Bommelen 3 rijder en 1½ ton
kalk; folio 113v dd 19-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
112v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

181

06-05-1542

469

470

comparanten

Hardenberch, Evert van
Thoniszen, Johan
Rijssen, Claes van
Vriese, Peter Albertsz
Graes, Jacop van
Wolters, Wijbrant

samenvatting

Er zijn drie tussenpersonen aangesteld voor de onenigheid tussen Peter
Albertsz Vriese ter ene zijde en Jacop van Graes en Wijbrant Wolters ter
andere zijde vanwege de schade die Peter Vriese geleden heeft door de
aankoop van zijn schip door Jacop Vrancke. Peter Vriese zal koper korten
met ƒ3 ph.g. en dit wordt genoteerd in het stadsboek en daarmee zullen
beide partijen tevreden moeten zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
112v
Transport van rechten

onroerend goed

Graven

comparanten

Ens, Evert van
Ens, Geert van
Kreijnck, Gheert
Glauwe, mr Jacop

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij aan Gheert Kreijnck en mr Jacop Glauwe,
indertijd kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk, overgedragen hebben, na
ontvangst van de betaling, drie graven met witte zerken die zij van hun
ouders geërfd hebben, gelegen in de St. Nicolaaskerk, één bij het St. Annen
altaar, één bij het St. Jans altaar en de derde bij het H. Kruis altaar, waar de
memoriemeesters hun aalmoes aan de armen geven; zij danken hen voor de
goede betaling.

bijzonderheden

geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
113
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

IJsselmuiden, Ernst v.
Hardenberch, Engbert v.
Woltersz, Wijbrant
Joriensz, Marten

samenvatting

Intermediair
Intermediair
Intermediair
Comparant ene zijde
Comparant andere zijde
Comparant andere zijde

DATUM:

Overman

13-05-1542

Comparant
Comparant
Kerkmeester
Kerkmeester

Broers

02-06-1542

Comparant
Comparant
Comparant
Erfgenamen

En echtg. Cathrijne

Comparanten, als testateurs van Griete, weduwe van Cele van Hardenberch,
verklaren dat Marten Joriensz en Cathrijne, de dochter van Griete, volgens
testament ontvangen hebben een bedrag van ƒ200 g.g. dat Marten
levenslang mag gebruiken, maar als hij kinderloos overlijdt, moet het weer

182

aan de familie teruggegeven worden.

471

472

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
113
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cromme, Elart
Indijck, mr Godtschalck ten
Arents, Thomas
Henrijcx, Pouwell

DATUM:

12-07-1542

Intermediair
Intermediair
Comparant e.zijde
Comparant a. zijde

van Reval

samenvatting

Comparanten, door de raad als intermediair aangesteld, hebben bemiddeld
bij de onenigheid tussen Thomas Arents en zijn broer Victor en Pouwell
Henrijcx, inzake de aanspraak die Thomas heeft op Pouwell vanwege de
erfenis van zijn grootmoeder Eefse ten Hove. Er is afgesproken dat Thomas
Pouwell nooit meer zal lastig vallen. Zij betalen 12 Joachimsdaalder,
waarmee tevens de leningen uit het verleden zijn kwijtgescholden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
113v
Afspraak

onroerend goed

Huis en erf
Zwolle, Sassenstraat, tussen een steeg en de erven Jan Vastmans

comparanten

IJsselmuyden, Ernst v.
Urck, Johan van
Glauwe, Lambert
Spaerleer, mr Peter
Wolfsz, Herman
Nijmegen, Dirck van
Poortflyet, mr Jan

samenvatting

Comparanten ter ene zijde hebben heden afspraken gemaakt met comparant
ter andere zijde over een jaarlijkse rente van ƒ10 g.g. die de vicarie sinds
lange tijd gehad heeft, gevestigd op een huis in Zwolle, strekkend tot aan de
stadsmuur op de volgende manier: als het onderpand onvoldoende is voor
de rente en de doctor evenmin in staat is de vestenis te doen volgens de
rentebrief, dan zullen comparanten ter ene zijde het bedrag verminderen tot
ƒ8 g.g. per jaar waardoor de vicario ook minder missen zal lezen; verder
wordt comparant ter andere zijde geacht het huis niet aan te tasten en het
dak te repareren en wanneer hij weer financieel sterker is, is hij de
achterstallige ƒ4 g.g. schuldig, bij tussenkomst van prior Berent Grouwel en
priester Gerardus Soest van Zwolle en comparanten ter andere zijde.

bijzonderheden

1

DATUM:

) het H. Geest Gasthuis

16-07-1542

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

2

183

Provisor
Idem
Kerkmeester
1
Altaristen van )
Idem
2
Vicario van de vicarie )
Doctor

) op het St. Annen altaar in het H. G. Gasthuis

473

474

475

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
114
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Engbert v. - jr
IJsselmuyden, Ernst van
Hardenberch, Engbert v.
Wolters, Wybrant

04-08-1542

Comparant
Executeur
Idem
Idem

Oom

samenvatting

Comparant, zoon van wijlen Cele van Hardenberch, verklaart ontvangen te
hebben van de executeurs van wijlen zijn stiefmoeder Griete van
Hardenberch een bedrag van ƒ50 g.g. volgens haar testament; comparant
belooft hiervan jaarlijks te betalen ten behoeve van de armen ƒ2½ g.g. en de
executeurs de kwitantie daarvan te tonen; tenzij hij een ongeluk op zee
krijgt, kan hij het geld voor zich zelf houden, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
114
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Evert
Glasemacker, Herman

samenvatting

Comparant verklaart van Herman Glasemacker, die de plaats inneemt van
wijlen mr Jan Glasemacker, ontvangen te hebben de rentebrieven die hem
toekomen met de afrekening ervan, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
114v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsken
Kuynretorff, Henrijck
Aeffken

samenvatting

Comparante, natuurlijke dochter van wijlen Thonis Drenthe, verklaart van
zijn weduwe een bedrag van ƒ40 koopmansgulden ontvangen te hebben
zoals door haar vader was beloofd, waarvoor zij haar bedankt.

26-08-1542

Comparant
Voogd

Deventer

26-09-1542

Comparante
Momber
Weduwe

184

476

477

478

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
114v
DATUM:
Overdracht administratie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, Evert van
Hattem, mr Luytthien v.

08-11-1542

Comparant
Voogd

Raad hof v. Friesland

samenvatting

Comparant verklaart dat mr Luytthien van Hattem als voogd over
comparants broer, de administratie heeft overgedragen en heeft afgerekend,
waarvoor comparant hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verhuur

onroerend goed

Een erf
Land van Vollenhove, in de Leeuwte

comparanten

Kroeser, Engbert
Witte, Claes

115

DATUM:

04-12-1542

Comparant
Gevolmachtigde

1

Namens neven Claes )

samenvatting

Comparanten hebben verklaard dat zij zes jaar lang aan Jacob Kerstkens
een erf hebben verhuurd met uiterdijk en bijbehorend land, waarvan het
onderhoud te zijner laste komt vanaf Petri ad Cathedram 1544; huurder zal
jaarlijks op Allerheiligen aan de landheer betalen ƒ100 g.g. en een vat rode
boter, het huis en de uiterdijk onderhouden en ƒ1 g.g. betalen voor de bode
van de landheer.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
115v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansdr, Egbertgen
Meeus, Cornelis
Slotemaker, Jan

) en Ernst Cruze

24-01-1543

Comparante
Momber
Oom

Weduwnaar

samenvatting

Comparante verklaart van haar oom Jan Slotemaker de erfenis en goederen
ontvangen te hebben van haar tante Eeffse, waarvoor zij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

185

479

480

481

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
115v
Schuldbekentenis

DATUM:

29-01-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertszen, Egbert
Meber, Maurijs
Dove, Egbert
Brouwer, Geert
Sasse, Albert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Maurijs Meber ƒ11 ph.g. van 25 stuivers de
gulden en 5 stuivers.
-Dove Egbert is schuldig aan Geert Brouwer 21 stuivers Brabants min 1
oord; folio 116v dd 30-05. Aan Albert Sasse 1 Joachimsdaalder; folio 116v
dd 11-6.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
115v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal, naast comparants hof en erf

comparanten

Valckenaer, Evert
Marrycken
Glauwe, mr Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan de weduwe en de executeur van wijlen
Henrijck Marioens heeft overgedragen de zijmuren van het huis dat hij
gekocht heeft van Jacop Kuinretorff s vicarie, zodat zij de muren
ongehinderd kunnen opmetselen zoals zij dat mooi vinden, zolang zij naar
stadsrecht daar recht op hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
115v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Aertszen, Egbert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

09-02-1543

Comparant
Begunstigde
Executeur

DATUM:

En echtg. Weyme
Wed. Henrijck Marioens

18-02-1543

Schuldenaar

186

En echtg. Anna

En echtg. Anna

Convent St. Bregitten

482

483

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan het St. Bregitten convent een
bedrag van ƒ16 g.g., de stuiver van 15 plakken, te betalen op St. Maarten a.s.
ƒ5 g.g., op dezelfde dag in 1544 weer ƒ5 g.g. en een jaar later ƒ5 g.g.; voor
het resterende bedrag zal schuldenaar arbeid (vollen) verrichten. Hij stelt als
onderpand zijn huis, dat hij van het convent gekocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
116
Convenant

onroerend goed

Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

IJsselmuyden, Erenst
Glauwe, mr Gheert
Backer, Evert
Malers, Alijt

samenvatting

Comparanten zijn opgetreden als tussenpersoon in de onenigheid tussen
Evert Backer en Alijt Malers over de huishuur van het huis van Jacop van
Graes, dat Alijt verhuurd heeft aan Evert maar niet geleverd heeft; er wordt
afgesproken dat Alijt Evert zal betalen met Pasen a.s. 1 Joachimsdaalder en
1 rijder, met Pasen 1544 nog 2 rijder en in 1545 weer 2 rijder en daarmee
moet het afgelopen zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
116
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elberich
Ottinck, Berent
Baertscheerder, Thonis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Thonis, Jan, Anna en Alijt geen
goederen te bezitten om hen hun vaders erfdeel te geven; zij heeft het beste
met de kinderen voor, zal hen verzorgen en belooft te doen wat een goede
moeder betaamt. Omdat de kinderen geen familie hebben van vaders kant,
wordt dit door de buren onderschreven.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

16-03-1543

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde

DATUM:

187

11-04-1543

Wed. Claes van Dorsten
Buurman
Buurman

Moeder

484

485

486

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
116v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

13-04-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vehoff, Engelbrecht
Glichen, Katharina gravin v.
Brouwer, Steven
Graes, Jacop van
Gerrijtsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgeefster ontvangen te hebben
van Steven Brouwer en echtgenote de ƒ17 rijder die wijlen Johan van
Vreden, inwoner van Kampen, echtgenoot van de abdis, aan Aechte in
bewaring had gegeven, waarvoor hij Steven Brouwer en echtgenote bedankt
met belofte van vrijwaring. Twee borgen staan in voor eventuele aanspraken
op de goederen van overledene en zullen door volmachtgeefster zo nodig
schadeloos worden gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
116v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harmens, Egbert
Aelts ,Geert
Engele
Cremer, Henrijck
Dove, Egbert
Coesfelt, Erenst
Backer, Erent
Wieringen, Peter van

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Erfgenaam
Borg
Borg

DATUM:

Uit Vreden
Abdis Essen
En Aechte

04-06-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan van Delden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Aelts 28 stuivers Brabants van 14 plakken
de stuiver.
-De vrouw van Jan van Delden is schuldig aan Henrijck Cremer ƒ4 g.g. min 2
stuivers Brabants; folio 117 dd 22-06.
-Dove Egbert is schuldig aan Erenst van Coesfelt 14 stuivers van 14
plakken; folio 117 dd 17-10.
-Erent Backer is schuldig aan Peter van Wieringen ƒ68½ g.g. van 28 stuivers
Brabants; folio 117 dd 19-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

117

DATUM:

188

19-10-1543

487

488

onderwerp

Aflossing jaarrente

onroerend goed

Hof
Kampen, bij de Broederpoort

comparanten

Geerlichsz, Egbert
H. Geest Gasthuis

samenvatting

Comparant, zoon van Geerloff Backer, verklaart dat hij met Pasen a.s. aan
de kerkmeesters van de H. Geest zal aflossen de jaarlijkse 4 h.p. die zij
ontvangen uit de hof die toebehoorde aan wijlen Jacop Doedens, met alle
onbetaalde tijns en met uitwisseling van de (schuld)brieven.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
117
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Evert
Wieringen, Peter van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter van Wieringen een bedrag
van ƒ60 g.g. afkomstig van de koop van rogge, weit en koren en zij beloven
hem elk kwartaal ƒ2 g.g. te betalen totdat alles is voldaan, te beginnen met
St. Jan a.s. Mocht het hen financieel wat beter gaan, dan zullen zij alles
aflossen; als onderpand stellen zij al hun goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
117v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Evert Joh. v.
Bommelen, Geertruijt van

samenvatting

Comparanten verklaren van oude Geertruijt van Bommelen ontvangen te
hebben alle gelden die zij van hen in bewaring had, waarvoor zij haar
bedanken.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Kerkmeesters

DATUM:

03-12-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
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En echtg. Alijt

07-12-1543

Comparant
Comparante

En echtg. Hadewich

489

490

491

492

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
117v
Schuldbekentenis

DATUM:

30-01-1544

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsken
Coertz, Mechtelt

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Mechtelt Coertz ƒ6 ph.g. en 1 oord, de stuiver
van 14 plakken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schrams, Elsgen
Meeusz, Cornelis
Schindelen, Kerstgen v.

Schuldenaar
Schuldeiseres

117v

DATUM:

Echtg. Albert Willemsz

05-03-1544

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zutphen
Voorspraker

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Kerstgen van Schindelen om, in der
minne of gerechtelijk, van Johan Knippenburch het geld te vorderen dat hij
haar nog schuldig is volgens handschrift, door hem gerechtelijk
geaccepteerd en daarbij al het nodige te doen zoals zij zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tripmacker, Elisabeth
Hermensz, Geert

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht voor haar zaken.

bijzonderheden

Naam gevolmachtigde is niet genoemd.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
118
Convenant

117v

DATUM:

18-03-1544

Comparante
Momber

DATUM:

190

19-03-1544

493

494

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bosche, Egbert ten
Mathijsz, mr Johan
Gelre, Johan van
Brant, Jan
Brants, Berent
Cuper, Daam

samenvatting

Comparanten zijn aangesteld om te bemiddelen tussen Johan van Gelre en
Jan Brant inzake een net dat aan de oever van de rivier lag en dat comparant
ter ene zijde in brand had gestoken; deze zal Jan Brant nu ƒ4 g.g. betalen in
mei a.s., nog ƒ3 g.g. met St. Jan en tenslotte nog ƒ3 g.g. Er worden twee
borgen aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
118
Transactie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenaer, Evert
Ruppertsz, Catrijne
Valckenaer, Johan

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

DATUM:

31-03-1544

Comparant
Opdrachtgeefster
Broer

Bergen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Catrijne Cuppertsz in 1539
een aantal stuks linnendoek om voor haar te verkopen in Bergen,
Noorwegen, ad 4½ stuiver Brabants de el. Comparant zegt 10 stuks geleverd
te hebben aan zijn broer in Bergen, waarvan Catrijne van Evert heeft
ontvangen ƒ56 koopmansgulden; hij zegt dat hij haar volmacht om zijn
broer Jan, in der minne of gerechtelijk, aan te spreken heeft aangenomen en
correct heeft uitgevoerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
118v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dyrxsz, Engbert
Godschalk, mr ten Indijck
Engbertsz, Tyman
Laste, Geert
IJsselmuyden, Ernst van

samenvatting

06-08-1544

Comparant
Voogd
Comparant
Momber
Momber

Over zoon Tyman

Comparant verklaart dat zijn zoon Tyman de ƒ300 g.g. die zijn grootouders
wijlen Lubbert Tymans en diens vrouw Mette aan hem hadden toebedeeld
en de ƒ38 g.g. voor zijn overleden moeder Jutte Lubberts, ontvangen heeft
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en dat Mette dit bedrag levenslang gebruiken mag en na haar dood krijgt
Tyman dit; hij bedankt de voogd van zijn oude vader en moeder voor de
nagelaten goederen.

495

496

497

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
118v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kannegieter, Egbert
Volckertsz, Willem
Decker, Evert
Jans, Zwaene

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Volckertsz ƒ5 koopmansgulden min 4
stuivers Brabants.
-Evert Decker is schuldig aan Zwaene Jans ƒ1 g.g. en 1 snaphaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
119
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsgen
Hermans, Elsgen
Geertruijt

DATUM:

09-09-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

28-01-1545

Comparante
Comparante
Schuldenares

Wed. Jan Henrijcksz
Echtg. Jan van Gelre

samenvatting

Comparanten verklaren van de vrouw van Jan van Gelre het geld ontvangen
te hebben van de verbrande netten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
119
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenbergh, Engbert v. - sr
Zwaengen, Tijman
Berentszen, Tijman
Droochscheerder, Frans
Schaep, Johan
Leyel, Sander
Hoeveman, Hans
Meynarts, Herman

DATUM:

192

10-02-1545

Borg
Idem
Idem
Idem
Comparant e. zijde
Comparante a. zijde
Comparant a. zijde
Gevolmachtigde

1

Burgemeester te )

498

499

samenvatting

Comparanten staan borg voor het oplossen van het probleem tussen Johan
Schaep ter ene zijde en Hans Hoeveman ter andere zijde inzake een schip
gevaren door Johan Schaep met een lading mout van Hans Hoeveman en zij
gaan naar Elseneur, om met Sander Leyel, burgemeester te overleggen of
Johan Schaep daar inmiddels is gearriveerd, zodat de borgen hiermee niet
meer belast worden. Er wordt afgesproken dat comparanten ter andere zijde
hun betalingen mogen verhalen op de goederen van Johan Schaep in
Kampen en de stadsvrijheid; hiermede is de gevolmachtigde van
comparanten ter andere zijde akkoord gegaan.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenaer, Evert
Rupperts, Trijne
Valckenaer, Johan

samenvatting

Inzake de onenigheid tussen comparant en Trijne Rupperts over de partij
linnendoek die in Bergen, Noorwegen, verkocht moesten worden en
waarvan Katrijn reeds ontvangen had ƒ56 van 20 stuivers de gulden,
verklaart comparant dat zij nog binnen acht dagen zal ontvangen ƒ25
waarmee zij tevreden zal zijn, omdat zij zolang geduld heeft moeten hebben
totdat comparant terug was uit Noorwegen waar zijn broer Johan woont.
Opdrachtgeefster zal desalniettemin de afrekening moeten ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
119v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen

comparanten

Janszen, Evert
Bolhoorn, Fije

samenvatting

Comparant is schuldig aan Fije Bolhoorn een bedrag van ƒ40 ph.g.
waarvoor hij haar jaarlijks zal betalen met een vierde vat boter in de maand
mei en stelt daarvoor als onderpand zijn huis en al zijn goederen en een
scheepsbrief ad ƒ51 ph.g. die Lambert Hermansz hem schuldig is in twee
termijnen.

bijzonderheden

Geen

) Elseneur

119v

DATUM:

12-02-1545

Comparant
Opdrachtgeefster
Broer

DATUM:

04-03-1545

Schuldenaar
Schuldeiseres
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500

501

502

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120
Schuldbekentenis

DATUM:

04-05-1545

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Evert
Backer, Egbert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Egbert Backer 5 daalders van een kwart weit,
waarvan hij nu de helft moet betalen en de andere helft met beloken
Pinksteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsgen
Hardenberch, Albert v.
Henrijcx, Stijne

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

30-05-1545

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Echtg. Henrijck v. Collen
Wed. Henrijck Gijsberts

samenvatting

Vanwege de afwezigheid van haar man, verklaart comparante schuldig te
zijn aan de weduwe van Henrijck Gijsberts een bedrag van ƒ60 g.g.
afkomstig van geleverde boter, vlees, bier en geleend geld, dat binnen vier
jaar betaald moet worden en waarvoor zij als onderpand stelt al haar
goederen, geld, kleren en huisraad.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Sonsbecke, Roloff

samenvatting

Comparante verklaart dat Roloff Sonsbecke uit Zwolle haar echtgenoot heeft
aangesproken voor ƒ7½ rijder; er is nu afgesproken dat comparante dit
namens haar man zal betalen als hij vóór St. Jacob niet thuiskomt.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparante
Schuldeiser

194

06-06-1545

Echtg. Tymen Berentsz
Zwolle

503

504

505

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120
Schuldbekentenis

DATUM:

12-06-1545

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Egbert
Drees, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Drees ƒ21 ph.g. en 1 rijder.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Janszen, Evert
Hulleman, Geert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Evert Hulleman een bedrag van ƒ92 ph.g.
afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen in vier
halfjaarlijkse termijnen, waarvoor hij het schip en al zijn goederen als
onderpand stelt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
120v
DATUM:
Beëindiging van een vordering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zijll, Elijas ten
Hoeve, Johan vd
Vaelgen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart dat hij afziet van de rechtsvordering die hij onlangs
voor de Raad heeft aangespannen tegen Willem Vaelgen inzake een
aflossing namens hem gedaan voor de heren van het kapittel te Utrecht.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Geerstraat vd Aa

18-06-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

21-08-1545

Eiser
Momber
Verweerder

195

Priester - Utrecht

506

507

508

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Vrijlating

120v

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stellings, Elisabeth
Tielmansz, Frans
Tymansz, Claes
Mulart, Herman

DATUM:

03-09-1545

Comparante
Momber
Zoon
Schout

Zwager
Priester
Zwolle

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zoon, religieus in de orde van de
Premonstratensers, door de schout in Zwolle gevangen wordt gehouden; zij
wil dat hij in vrijheid wordt gesteld, waarvoor zij borg zal staan; als
onderpand daarvoor stelt zij haar onroerend goed in Kampen en in de
stadsvrijheid van Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
121
Kostkopen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsgen
Brouwer, Herman
Backer, Johan Wernartsz

samenvatting

Comparante verklaart dat zij terstond aan Johan Wernartsz Backer alle
huisraad die haar door haar overleden man nagelaten is, heeft
overgedragen, waarvoor deze haar levenslang kost en inwoning zal geven;
mocht hij vóór haar overlijden, dan zal zij wel de kost hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maeler, Erenst

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met St. Maarten a.s. zal betalen aan de
procuratoren van de huisarmen de ƒ25 g.g. die Johan van der Veene,
domheer te Utrecht, de huisarmen schuldig is.
NB. in de kantlijn: op 19-01-1548 heeft Herman Hero dit laten doorhalen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

121

09-09-1545

Comparante
Momber
Comparant a. zijde

DATUM:

Wed. Johan Treetsachter

25-09-1545

Schuldenaar

196

509

510

511

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
121v
Transport van rechten

DATUM:

03-10-1545

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Baers, Evert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij, i.v.m. zijn vaart naar Hamburg, zijn roerende en
onroerende goederen, binnen en buiten Kampen, op naam van zijn vrouw
Aucke heeft laten zetten, zodat zij, als hem iets zou overkomen, alles van
hem erft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
121v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Engbert
Wieringen, Peter van
Egbertsz, Evert
Vriese, Ide
Eyck, Egidius
Herick, Albert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringen ƒ½ g.g.
-Evert Egbertsz is schuldig aan Ide Vriese 44 stuivers; dd 07-11.
-Egidius Eyck is schuldig aan Albert van Herick 109 daalders afkomstig van
een handschrift dd 1545 donderdag na Allerheiligen; dd 07-11;

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
121v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valckenaer, Evert
Reynersz, Arent

Comparant

DATUM:

Echtg. Aucke

16-10-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

17-10-1545

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Arent om namens hem
zijn rechten waar te nemen in Den Haag, inzake de schade hem toegebracht
door Enkhuizen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

197

512

513

514

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
121v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hardenbergh, Engbert v.
Jansz, Henrijck
Wieringen, Hille van

samenvatting

Comparanten en hun echtgenotes, dochters van Johan van Wieringen,
verklaren van hem ontvangen te hebben de goederen en erfenis van hun
moeder Johanneken van Wieringen, waarvoor zij hem bedanken; de
goederen zal hij niet als onderpand gebruiken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mussche, Femme
Here, Herman
Mussche, Symen Arent
Albertsz, Johan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Symon, Henrick en Griete als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ18 g.g. en
zal hen verzorgen totdat zij 18 jaar oud zijn, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. in de kantlijn: op 07-08-1545 meldt Symon zijn deel ontvangen te
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glinthagens, jfr Femme
Breda, Johan
Woltinge, jfr Alidt van

samenvatting

29-01-1546

Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

08-01-1536

Wed. van Wolter Symonsz
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

En echtg.
Idem

Moeder

04-02-1536

Comparante
Momber
Begunstigde

Zuster

Comparante verklaart dat zij heeft overgedragen aan haar zuster jfr Alidt van
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Woltinge alle rechten die zij heeft op een jaarlijkse rente van 5 h.p. die zij
ontvangt van de 15 h.p. die haar toekomen krachtens de genoegdoening van
Johan en Claes Kruse, Jacob Klinckenbercg en Claes Kroesen uit het jaar
1524 daags na OLV dag; zij mag dit als haar eigendom beschouwen.

515

516

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bierbisscop, Frederick
Thonisz, Jan
Ghertsz, Femme
Janszen, Arent
Claes, Femme
Ghertsz, Geese
Voerst, Femme van
Cupers, Thonis

DATUM:

02-03-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

De vrouw van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Thonisz ƒ4 g.g.
-Femme Ghertsz is schuldig aan Arent Janszen 16 stuivers; dd. 08-03.
-Femme Claes is schuldig aan Geese Ghertsz 6 slechte snaphaenen; folio
122v, dd 14-03.
-Femme van Voerst is schuldig aan de vrouw van Thonis Cupers 13 stuivers
en 1 oord vanwege haar vader; folio 122v, dd 05-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottebacker, Fenne
Barbara
Fenne
Bisscops, Vrerick
Pannebacker, Fenne
Albertsz, Grete
Femme
Hudde, Henrick

samenvatting

DATUM:

19-06-1536

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Goessen Brouwer
Echtg. Claes Thonisz
De echtg. van …

Wed. Gheert Brasz

-Comparante is schuldig aan de weduwe van Goessen Brouwer ƒ5 ph.g. en
1 oord.
-De vrouw van Claes Thonisz is schuldig aan de vrouw van Vrerick Bisscop
ƒ5 g.g.; dd 19-06.
-Fenne Pannebacker is schuldig aan Grete Albertsz ƒ10 ph.g. en 10 stuivers
Brabants; dd 24-07.
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-De weduwe van Gheert Brasz is schuldig aan Henrick Hudde ƒ4
koopmansgulden; dd 25-10.

517

518

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122v
Verantwoording

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeck, Frans

samenvatting

Comparant verklaart dat hij voor de reders van het schip dat hij verleden
zomer gevaren heeft en tot hun profijt vervoerd en uitgemeten heeft in de
Sont 12 last zout en 6 ton zout van 18 grove tonnen per last, die Joachim
Strack van hem ontvangen heeft, verder heeft hij voor de reders uitstaan in
Dantzig bij mr Jacob Goltsmijt van de Vismarkt, 20 Joachimsdaalder en 9
gezouten huiden die de reders toebehoren; comparant heeft geen vordering
op het schip en belooft de reders te helpen met de betaling van het zout en
het geld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
122v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fenne
Lefferter, Arent
Corvemacker, Robert
Persse, Frans in de
Hermansz, Henrick
Geerts, Femmeken
Rutgers, Geertruijt
Frans Oprijder
Engbers, Heymen

DATUM:

05-02-1537

Comparant

DATUM:

16-02-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtg. Jacob Pannebacker

De maagd v.Rutger Willems
De vrouw van …

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Arent Lefferter ƒ6 koopmansgulden en 8
stuivers Brabants. Aan Robert Corvemacker ƒ10 ph.g.; dd 28-02-1537.`
-Frans in de Persse is schuldig aan Henrick Hermansz ƒ5½ ph.g. en 12½
gosselers; dd 12-03, folio 123
-Femmken Geerts is schuldig aan Geertruit ƒ3 ph.g.; dd 18-04.
-Frans Oprijder is schuldig aan de vrouw van Heymen Engbers 20 stuivers;
dd 00-05.

bijzonderheden

Geen

200

519

520

521

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
123
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Symons, Femme
Heyensz, Sywaert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Sywaert Heyensz ƒ15
koopmansgulden afkomstig van de ruiling van schepen en belooft de helft
in mei a.s. te betalen en de rest een jaar later, waarvoor zij als onderpand
stelt de schuit met toebehoren en al haar overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
123
Schuldbekentenis

onroerend goed

Platte schuit

comparanten

Goossens, Frederick
Peters, Jan

samenvatting

Comparant is schuldig aan Jan Peters een bedrag van ƒ50 ph.g. afkomstig
van een platte schuit die hij van Jan gekocht heeft en belooft te betalen op
St. Pancraas 1538 met ƒ25 ph.g. en op St. Pancraas 1539 het laatste deel,
waarvoor hij als onderpand stelt de platte schuit met toebehoren en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Cuper, Henrick
Fenne
Cleve, Henrick van
Parse, Frans in de
Tonijsz, Johan

samenvatting

DATUM:

16-03-1537

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

uit Texel
Sneek

12-05-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Blokzijl
Scheepstimmerman

22-08-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Claes Tonijsz
Echtg. Jacob Pannebacker

-Comparante is schuldig aan Henrick Cuper ƒ10 ph.g. en 5 stuivers
Brabants.
-De vrouw van Jacob Pannebacker is schuldig aan Henrick van Cleve ƒ49
ph.g. van 25 stuivers; dd 27-08.
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-Frans in de Parse is schuldig aan Johan Tonijsz ƒ12 g.g. en 6 stuivers
Brabants en schuldeiser zal daarvoor beslag mogen leggen omdat hij dit
bedrag voor Frans al betaald heeft aan de stad.

522

523

524

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
123v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboem, Fenne
Petersz, Jacob
Claesz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Armgart en Johan als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 g.g. elk en zij zal de
rente daarvan gebruiken voor het onderhoud tot hun 16e jaar; de dochter
krijgt bovendien haar kleren, kleinodiën, een gouden gordel en andere
sieraden en een bed met toebehoren, een paar schotels en een koperen pot
en Johan krijgt zijn vaders kleren en een paar schotels, waarmee de
voogden tevreden zijn .
NB. in de kantlijn: op 10-01-1541 melden de kinderen van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Muller, Arent
Hoeve, Femme ter
Ensz, Femme van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Arent Muller ƒ3½ ph.g.
-Femme ter Hoeve heeft ontvangen van Femme van Ensz ƒ2 g.g. en 16
stuivers Brabants die haar toekomen van het land afkomstig van Bele op ’t
Rijdt; folio 124, dd 05-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

15-09-1537

Wed. van Engbert Raebe
Momber
Momber

DATUM:

19-10-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenares

124

DATUM:

202

Moeder

13-03-1538

Echtg. Claes Tonijsz

525

526

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasmackers, Femme
Cuper, Daam
Femme
Vene, Alfert vd
Elegast, Heymen

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Jacob Pannebacker

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Daam Cuper ƒ7½ ph.g.
-De vrouw van Jacob Pannebacker is schuldig aan Alfert van der Vene ƒ9
koopmansgulden en 3 stuivers Brabants; dd 03-11. Zij is ook schuldig aan
Heymen Elegast ƒ2 ph.g. en 16½ stuivers Brabants; dd 13-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
124
Schuldbekentenis

onroerend
goed

Schuit

comparanten

Tymenszen, Frans
Hoeck, Claes
Vrancksz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Hoeck en Jan Vrancksz een
bedrag van ƒ80 ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren, van hen
gekocht en waarvan hij reeds ƒ30 ph.g. heeft betaald; het restant betaalt hij
in vijf halfjaarlijkse termijnen van ƒ11 ph.g. m.i.v. St. Maarten 1538, waarvoor
hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op 25-11-1540 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
124
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tielmanszen, Frans
Graes, Jacob van
Werners, Cathrina
H.Kruismemorie
Pottebacker, Femme
Petersz, Wicher

DATUM:

15-11-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

16-04-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

203

527

528

529

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob van Graes, Cathrina Werners en de H.
Kruismemorie samen ƒ30 g.g. en 1 oord.
-Femme Pottebacker is schuldig aan Wicher Petersz 9 lichte ponden en
enkele stuivers Brabants; folio 134v, dd 21-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
124v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Parse, Frans in de
Wilssum, Alijt van
Haer, Herman te

samenvatting

-Comparanten zijn schuldig aan Alijt van Wilssum wegens huishuur ƒ12 g.g.
waarvoor een borg is aangewezen; zij beloven het geld met midwinter te
betalen en hun borg schadeloos te stellen, waarvoor zij al hun goederen als
onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
124v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Papenvelt, Frans

samenvatting

Comparant verklaart dat hij ten behoeve van de huisarmen een jaarlijkse
rente van ƒ5 g.g. gevestigd heeft op het huis van Gheert Rijckers; hij belooft
nu de hoofdsom van ƒ100 g.g. met het verschenen handgeld met Pasen a.s.
af te lossen.
NB. in de kantlijn: op 02-06-1540 heeft Herman Kistemacker namens de
huisarmen de hoofdsom en het handgeld ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
124v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Geertsz, Frerick

DATUM:

22-04-1539

Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg

DATUM:

En echtg. Kunne

05-05-1539

Comparant

DATUM:

01-07-1539

Schuldenaar

204

Blokzijl

Petersz, Jan
Henrijcksz, Dirck

530

531

Schuldeiser
Schuldeiser

Scheepstimmerman
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Petersz en Dirck Henrijcksz
een bedrag van ƒ200 ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren
en hij belooft hen elk ƒ100 g.g. te betalen in drie termijnen, n.l. op twee St.
Maartens en de laatste termijn met St. Jan 1541, waarvoor hij als onderpand
stelt het koggeschip met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
125
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tielmansz, Frans
Jansz, Thijs
Femme
Hugens, Alijt
Jorisz, Marten

DATUM:

10-09-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser

1

Wed. Jan van Bergen )

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Thijs Jansz ƒ11 g.g. en 11 stuivers Brabants.
Aan Marten Jorisz 13 mud mout van 23 stuivers het mud; dd 16-01-1540.
-De weduwe van Jan van Bergen is schuldig aan Alijt Hugens 3½ h.p.
e
waarvan zij met midwinter 1 h.p. zal betalen aan Jan Hugens en de 3
donderdag tussen Pasen en Pinksteren de rest; dd 20-09.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
125
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beyerinck, Floris
Heell, Thijs van

samenvatting

Comparant verklaart dat Thijs van Heell in het stadsboek heeft laten
vastleggen dat hij hem ƒ40 g.g. schuldig was van de goederen van zijn
ouders die op ƒ4 na betaald waren, die hij nu met comparant heeft
afgerekend.

bijzonderheden

Geen

) in de Hagen

27-01-1540

Comparant
Schuldenaar
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Doesburg

532

533

534

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
125
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tielmans, Frans
Almeloe, Jan van
Dubbelts, Henrick
Femme
Wachter, Jan

DATUM:

17-03-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Wed. Jacop Doedens

samenvatting

-Frans Tielmans is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ9½ ph.g. Aan Henrick
Dubbeltsz ƒ3 koopmansgulden van 7½ stuiver Brabants, 14 plakken de
stuiver; folio 125v, dd 18-06.
-De weduwe van Jacop Doedens is schuldig aan Jan Wachter ƒ4 g.g en 4
stuivers Brabants en het gerechtsgeld; dd 08-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
125v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swoll, FemmeFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd. van
Dieffholt, Henrick van
Everts, Geert

DATUM:

07-06-1540

Wed. van Dirck van Swoll

Moeder

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Bernt, Anneken en Soete als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 g.g., te
versterven van het ene kind op het andere en al haar goederen, roerende en
onroerende; zij zal hen verzorgen tot de volwassenheid en hen het geld
uitkeren, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
125v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Goykensz, Frans
Geese

samenvatting

DATUM:

11-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jan Wenemersz

Comparant is schuldig aan de weduwe van Jan Wenemersz een bedrag van
ƒ228 ph.g., het gebruikelijk betaalmiddel bij kooplieden en afkomstig van
een koggeschip met toebehoren dat hij van Geese gekocht heeft; hij belooft

206

hiervan ƒ76 ph.g. contant te betalen, op Midvasten van 1542 en van 1543 de
andere termijnen, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip met
toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-02-1543 is alles betaald.

535

536

537

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
126
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Danielsz, Frans
Jans, zuster Fenne

DATUM:

22-04-1541

Comparant
Schuldenares

Buitenconvent

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van zr Fenne Jans ƒ20 g.g. aan
Joachimsdaalders van de ƒ60 g.g. die zij van hem ontvangen had en de
andere ƒ40 g.g. zal zij houden en hem daarvan uit goederen en onderpanden
ƒ2 g.g. per jaar verstrekken, betaalbaar met Pasen en aflosbaar met 5 %,
waarvoor zij voldoende onderpand moet stellen om comparant zekerheid te
geven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
126
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebacker, Femme
Steygerman, Bernt
Danielsz, Frans
Kerckhoff, Herman
Cremer, Henrick

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Bernt Steygerman ƒ1½ ph.g.
-Frans Danielsz is schuldig aan Herman Kerckhoff en diens echtgenote 1
snaphaene te betalen op St. Michiel; dd 12-08. Aan Henrick Cremer ƒ9
koopmansgulden en 6 stuivers; dd 25-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
126v
Kinderbewijs

DATUM:

11-07-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

207

30-08-1541

538

539

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Fenne
Gerritszen, Andries
Herbertszen, Ricolt
Geertszen, Cornelis
Buyren, Johan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar dochter Cornelia als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ8 koopmansgulden en belooft haar te verzorgen
totdat zij dit zelf kan; mocht zij overlijden dan krijgt Cornelia voor dit bedrag
ƒ2 koopmansgulden, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
126v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Tymensz, Frans
Delden, Hille van

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens de minderjarige kinderen van zijn
broer, van zijn stiefmoeder, de weduwe van Johan Tymensz, ontvangen te
hebben de erfenis en goederen die hem en zijn neven toekomen van wijlen
Johan Tymensz, zijn vader en grootvader van de kinderen, waarvoor hij haar
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
127
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tielmansz, Frans
Tonijsz, Jan
Parse, Frans in de
Veen, Jacop vd
Ariaens, Fenne
Gijse, Jacop

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ4 g.g. en 18 stuivers Brabants van
14 plakken de stuiver.
-Frans in de Parse is schuldig aan Jacop vd Veen 35 stuivers Brabants; dd
01-02.
-Fenne Ariaens is schuldig aan Jacop Gijse vanwege Blokzijl 22 stuivers
Brabants min 1 oord; dd 27-02.

Wed. van Henrick v. Luchem
Momber
Momber
Voogd
Voogd

17-09-1541

Comparant
Stiefmoeder

DATUM:

Moeder

En echtg. Geese
Wed. Johan Tymensz

18-01-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

208

540

541

542

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
127
Transport van goederen

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Weychersz, mr Frans
Heblens, Johan

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Johan Heblens zijn
goederen, zowel binnen als buiten Kampen gelegen, om ermee te handelen
zoals hij wil, afkomstig van zijn, comparants, ouders, hiervoor zal Johan
hem levenslang een jaarlijkse rente van ƒ20 g.g. van 28 stuivers de gulden
betalen, m.i.v. Pinksteren 1541; als comparant overlijdt vervalt de rente aan
zijn erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, Fenne ten
Hoolboom, Thijs
Brant, Arent

DATUM:

28-04-1542

Comparant
Begunstigde

127

DATUM:

14-06-1542

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Priester

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Brant om namens haar, in der
minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden en renten te innen binnen
en buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou
hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Jansz, Frans
Bysselen, Peter van

samenvatting

Comparant is schuldig aan Peter van Bysselen een bedrag van ƒ88 ph.g.,
volgens koopmans gewoonte, afkomstig van een everschip dat hij van Peter
gekocht heeft en belooft op St. Maarten ƒ10 g.g. te betalen en de rest op
twee St. Maartensdagen in 1543 / 44, waarvoor hij als onderpand stelt het

DATUM:

28-06-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

209

schip en zijn overige goederen om eventuele schade te verhalen.

543

544

545

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
127v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Fenne
Glauwe, Lambert
Nuijs, Peter van

10-11-1542

Comparante
Momber
Schuldenaar

Broer

samenvatting

Comparante verklaart van Peter van Nuijs ontvangen te hebben de ƒ4 g.g.
die Frans Tielmansz haar verkocht had vanwege een schadeloosstelling,
tussen Peter en Frans afgesproken en waarvan Peter de schriftelijke
bewijzen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fije
Droes, Jan
Fenne
Cuper, Daem

DATUM:

16-02-1543

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. mr Reijner Metseler
Echtg. Ariaen vd Veen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Droes ƒ5 ph.g. en 3 tonnen bier, de ton 18
stuivers, waarvoor zij als onderpand stelt al haar goederen.
-De vrouw van Ariaen vd Veen is schuldig aan Daem Cuper ƒ5 ph.g. en 1
oord; dd 06-04, folio 128.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurents, FemmeFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Trijne
Evertsz, FenneFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.

DATUM:

23-04-1543

Schuldenares

Schuldeiseres
Schuldenares

210

1

Dochter mr Henrijck )

Kistemacker, Hermen
Papenvelt, Frans van
Cluppell, Willem

546

547

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de dochter van mr Henrijck Schoelmeester 20
gosselers.
-Fenne Evertsz is schuldig aan Hermen Kistemackers 16 stuivers Brabants,
stuiver van 14 plakken; dd 31-07.
-Frans van Papenvelt is schuldig aan Willem Cluppell 38 stuivers Brabants;
dd 31-08.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
128
Transport van rechten

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Luders, Fije
Zwarte, Berent
Bruninges, Marrijken
Cleesgen, Dirck

) Schoelmeester

DATUM:

05-09-1543

Comparante
Momber
Begunstigde
Begunstigde

Nicht
En echtg. Alijt

samenvatting

Comparante verklaart aan haar nicht Marrijken Bruninges terstond te
hebben overgedragen een rente van 5 h.p. per jaar gevestigd op het huis
van Femme van Swoll, te ontvangen totdat zij daarmee een proeve
(kostkopersplaats) gekocht heeft; verder geeft zij aan Dirck Cleesgen en
echtgenote ook 5 h.p. per jaar uit hetzelfde huis, waarmee zij ook een proeve
zullen kopen; mochten zij dit niet doen, dan vervalt de jaarlijkse rente weer
aan comparante.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Turfdrager, Frans
Rouwenhors, Claes Henr.
Everts, Femme
Dulman, Jan van
Henrijcx, Femme
Cremer, Herman
Cuper, Roeloff
Tielmans, Frans
Meber, Mauris

samenvatting

DATUM:

12-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De echtg. van ….

-Comparant is schuldig aan de vrouw van Claes Henrijcksz Rouwenhors 8
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zakken turf.
-Femme Everts is schuldig aan Jan van Dulman 19 stuivers Brabants en 1
oord.
-Femme Henrijcx is schuldig aan Herman Cremer 8 stuivers Brabants min 1
oord; folio 128v dd 18-02-1544. Aan Roeloff Cuper ƒ5½ ph.g., 1 rijder en 1
plak voor de gulden; folio 128v dd 02-04-1544.
-Frans Tielmansz is schuldig aan Mauris Meber ƒ1½ ph.g.; folio 128v dd 1005-1544.

548

549

550

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Droechscherer, Frans
Ottijnck, Berent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Ottijnck om namens hem een
huis, gekocht van Berent van Meppe en Jan Schaap te verkopen, het geld te
ontvangen en de formaliteiten te vervullen, zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
128v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebacker, Femme
Cleven, Henrijck van
Trijne
Maelers, Alijt

128v

DATUM:

20-05-1544

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

En echtg. Katrijne

13-08-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiseres

De echtg. van …
Wed. Jan Claesz

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Henrijck van Cleven ƒ6 ph.g. min
11 stuivers, van 25 stuivers de gulden. Aan de weduwe van Jan Claesz is zij
schuldig 3 rijder en 1 oord; dd 26-09.
Aan Alijt Maelers ƒ3 koopmansgulden en 1 stuiver Brabants; dd zelfde.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

DATUM:

212

26-01-1545

551

552

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Elegast, Heijman
Femme
Vaelgen, Willem
Lamberts, Berent
Fije
Roberts, Griete

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Jan v. Deventer
Echtg. Geert vd Wolde
1

Echtg. Tyman Zwaentyns )

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heijman Elegast ƒ3 ph.g., 1 rijder met 1 plak
voor de gulden.
-De vrouw van Geert vd Wolde is schuldig aan Willem Vaelgen en Berent
Lamberts samen 34 rijder waarvan ƒ9 g.g. reeds betaald zijn; dd 27-02.
-De vrouw van Tyman Zwaentyns in de Hagen is schuldig aan Griete
Roberts 10½ Joachimsdaalder, alles te betalen met a.s. Michaelis; dd 20-05.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaens, Femme
Hoelboem, Geertruijt
Berents, Femme
Aeltsz, Gerrijt
Femme
Elegast, Heyman
Petersz, Hans
Turffdrager, Frans
Kremer, Herman

) in de Hagen

DATUM:

01-07-1545

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Jan v. Deventer

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Geertruijt Hoelboem 22 stuivers.
-Femme Berents is schuldig aan Gerrijt Aeltsz ƒ3 ph.g. en 1½ stuiver
Brabants, 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden; dd 06-07.
-De vrouw van Jan van Deventer is schuldig aan Heyman Elegast ƒ4 ph.g.,
van 1 rijder en 1 stuiver voor de gulden, waarvan reeds betaald ƒ1; dd 29-07.
Aan Hans Petersz is zij schuldig ƒ1½ g.g.; dd 05-08.
-Frans Turffdrager is schuldig aan Herman Kremer 12 stuivers Brabants min
1 oord; dd 05-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129v
Schuldbekentenis

DATUM:

213

06-08-1545

553

554

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Turffdrager, Frans
Wesselsz, Dirck
Tielman, Frans
Willems, Rutger
Pannebacker, Femme
Losse, Berent

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Dirck Wesselsz 20 stuivers Brabants, de stuiver
van 14 plakken.
-Frans Tielman is schuldig aan Rutger Willems ƒ7 ph.g., 8 stuivers Brabants
en 1 oord; dd 09-09.
-Femme Pannebacker is schuldig aan Berend Losse 35 stuivers van 14
plakken en 11 gosselers; dd 07-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Femme
Symons, Claes
Smijt, Henrijck

samenvatting

Comparante, dochter van Jan van Groll, verklaart van Henrijck Smijt de
erfenis en goederen ontvangen te hebben van wijlen Albert Leyendecker
van Groll, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129v
Transport van rechten

onroerend goed

Hof
Kampen, op den Oort

comparanten

Loeven, jfr Femme van
Witte, Griete
Dockum, mr Reyner van

samenvatting

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

07-10-1545

Comparante
Momber

DATUM:

Zutphen

22-10-1545

Comparante
Comparante
Momber

Zuster
Secretaris

Comparanten, erfgenamen van Gerbrich van Loeven, verklaren dat zij uit
naastenliefde gegeven hebben aan de kinderen van wijlen Willem Broecks,
Arent, Johan en Peter, ƒ6 g.g. eens afkomstig van renten die zij ontvangen
hebben van 7 oord ponden per jaar gevestigd op een hof, waarvoor Geert
van Essen, voogd over de dochter van Jan Broeck, Willem en Peter Broecks
hen bedankt.

214

555

556

557

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurens, FemmeFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Elegast, Heyman

DATUM:

07-12-1545

Schuldenares

Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heyman Elegast 2 rijder en 2 stuivers te
betalen over zes weken. Dd 18-01-1546 is zij hem schuldig ƒ5 ph.g. en 5
stuivers Brabants, te betalen tussen nu en Vastenavond; folio 130.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
130
Belofte van vrijwaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymensz, Floris
Jonge, Reyner

samenvatting

Comparant heeft gerechtelijk beloofd dat hij Jonge Reyner altijd zal
vrijwaren indien korvenmakers of andere personen in Harderwijk hem lastig
vallen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Floer
Mullem, Joachim van

samenvatting

Comparant is schuldig als borg voor Peter, de zoon van Willem Valck, een
bedrag van ƒ6 g.g. en 11 stuivers Brabants te betalen aan Joachim van
Mullem, nu ƒ3 g.g. en 11 stuivers en de rest op Vastenavond.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

07-12-1545

Comparant
Begunstigde

DATUM:

Harderwijk

01-02-1546

Schuldenaar
Schuldeiser

215

558

559

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
130
Kwijtschelding

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bolhoorn, FijeFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.
Vriese, Peter
Suyre, Johan
Breda, Claes

DATUM:

01-02-1546

Comparante

Momber
Momber
Kleinzoon van ….

samenvatting

Comparante verklaart dat zij kwijtscheldt aan de kleinzoon van Claes Breda
de kosten van kleding en verzorging die zij hem gegeven heeft sinds zijn
geboorte; zij zal hem verder levenslang onderhouden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald op 07-03-1547.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fije
Vriese, Peter
Alberts, Femme
Schoemackers, Luytgen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter Vriese en echtgenote 17 rijder wegens
gekocht linnen, te betalen op St. Jan.
-Femme Alberts is schuldig aan Luytgen Schoemackers 5 oord goud en 3
stuivers Brabants; folio 130v, dd 15-03.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

05-03-1545

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

De bladzijden 131 en 131v zijn blanco.
560

Schipper

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
132
Borgstelling

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Engbert v.- sr
Hardenberch, Evert v.
Leyel, Sander

216

17-02-1546

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Berent Metseler
En Griete Robertsz

561

562

563

samenvatting

Comparant verklaart zich, in plaats van Tyman Zwaengen, borg te hebben
gesteld voor een bedrag van ƒ48 g.g., waarvan ƒ12 g.g. reeds zijn betaald,
die Evert van Hardenberch nog schuldig is aan Sander Leyer, te betalen
over drie jaar volgens de overeenkomst getekend in de stadsbank dd 12-021545, zodat Tyman Zwaengen gevrijwaard blijft.
NB. in de kantlijn: in 1548 is alles afgehandeld.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
132
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Engbert
Tonijsz, Johan

samenvatting

Comparant is schuldig aan Johan Tonijsz een bedrag van ƒ17½ g.g. en 10
stuivers Brabants, waarbij inbegrepen de huishuur die met Pasen betaald
moet worden en stelt daarvoor gerechtelijk al zijn goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
132
Convenant

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, uitkomend op de Burgwal

comparanten

Hardenberch, Engbert v.
Spaerleer, Jacop
Henrijcks, Stijne

samenvatting

Comparant, de tante en de voogd over de kinderen van Berent Brouwer,
verklaren dat zij gerechtelijk hebben geregeld dat het water van het huis van
Lutgart, de weduwe van Reyner ter Helle, geleid zal worden via de goten van
Berent Brouwers huis; mocht hier onenigheid over ontstaan, dan moeten zij
dat later gezamenlijk oplossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
132v
Dankbetuiging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

IJsselmuijden, Ernst van

DATUM:

05-03-1546

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Voogd
Tante

DATUM:

217

16-03-1546

Senior

03-04-1546

Comparant

Dijkgraaf van Zalk

Vene, Tijmen vd
Godtschalck, mr

564

Comparant
Gevolmachtigde

Erven v. Zalkermark

samenvatting

Comparanten bedanken mr Engbert Morre, als administrateur, voor het
goede beheer van het geld van de Zalkermark voor de reparatie van de
dijkdoorbraak en mocht hij problemen krijgen met de rentmeester van
Salland, dan zullen zij hem vrijwaren. Hij blijft echter nog schuldig aan
Zalkermark ƒ58 g.g.en 7 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
132v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Aertsz, Hermen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Hermen Aertsz ƒ7½ ph.g. en 1 rijder met 1
stuiver.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

ongedateerd

Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan van Delden

De bladzijden 133 t/m 133v zijn blanco.
565

566

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Goyken
Peterszen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Henrick en Grete als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ8 g.g., die de vader mag gebruiken
e
voor het onderhoud tot hun 18 jaar, dan zal hij hen ieder ƒ4 g.g. uitbetalen,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op diverse data hebben de kinderen hun deel ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Coertszdr, Gijssele
Coertsz, Peter

samenvatting

DATUM:

08-01-1536

Wdn. van Alidt Petersdr
Voogd

Vader

13-01-1536

Comparante
Momber

Broer

Comparante verklaart van de erfgenamen van Griete Leffers de erfenis
ontvangen te hebben zoals vermeld in het testament, waarvoor zij hen

218

bedankt.

567

568

569

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bloxiell, Gijsen van
Marion, Henrick

samenvatting

Comparant is schuldig aan Henrick Marion een bedrag van ƒ46 g.g.,
waarvan hij de helft moet betalen op Pinksteren en de andere helft met St.
Jacob a.s.; Johan Brandt belooft hiervan ƒ17½ ph.g. te betalen op de
vastgestelde termijn omdat hij het hooi van de zolder van comparant mag
halen, waarvoor Gijsen al zijn goederen als onderpand stelt, zoals ook door
zijn echtgenote wordt onderschreven.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en hof
Kampen,

comparanten

Albertszen, Ghert
Balmacker, Henrick

samenvatting

Comparant is schuldig aan Henrick Balmacker een bedrag van ƒ9 ph.g., te
betalen met Pasen 1537, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en al zijn
goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potkens, Griete
Woltersz, Henrick
Winters, Gertken
Witte, Claes

DATUM:

18-01-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-01-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-01-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

219

Kremer

Geertruidt
Vos, Jan

570

571

Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jac. v. Hardenberch

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Woltersz ƒ1½ ph.g.
-Gertken Winters is schuldig aan Claes Witte vanwege haar dochter Femme
6½ h.p. van huishuur en belooft dit te betalen als haar eigen schuld; dd 2601.
-De vrouw van Jacob van Hardenberch is schuldig aan Jan Vos ƒ12 ph.g. en
4 stuivers Brabants; dd 04-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
134v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en hof
Vollenhove, buiten de Landspoort bij het Kruishuisje

comparanten

Gerbrantsdr, Gheese Jan
Hermensz, Ulrick

samenvatting

Comparante verklaart dat zij een huis verkocht heeft dat aan haar broer,
Gerbrant Jansz, is toegewezen voor ƒ12 g.g.; deze overeenkomst is tot
stand gekomen door priester Boldewijn van Herdensteyn, Jan van Goer,
Engbert van Loen en Jan Roelofs, allen uit Vollemhove.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
135
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ribbers, Gheert
Ribbers, Hadewich
Ribbers, Willem

27-01-1536

Comparante
Momber

DATUM:

Vollenhove

04-02-1536

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Broer

Moeder
Ook genoemd: Rippersz

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn moeder bij haar broer Willem Ribbers,
aanspraak maakt op de goederen van wijlen Dirck van Wermeloe en dat hij
hierover een akkoord wil bereiken op de landdag in oktober in Vollenhove
tussen Borchert van Westerholt, drost van Vollenhove en Hermen van den
Cloester vanwege comparant en Johan van Twickeloe, drost van Twente en
Johan van de Vecht, burgemeester van Kampen namens Willem Ribbers. Er
wordt afgesproken dat van de leengoederen, inboedel, huisraad en anders
van Dirck van Wermeloe aan Gheert betaald wordt ƒ100 g.g. en nog ƒ5 g.g.
voor een tabberdlaken.
NB. in de kantlijn: op 14-07-1536 heeft comparant alles ontvangen.

bijzonderheden

Meer details in de akte.

220

572

573

574

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
135v
Convenant

DATUM:

20-02-1536

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Ghert
Scepeler, Jan
Gronde, Dirck ten
Woltersz, Wibrant
Dubbelts, Claes
Tonijsz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren, inzake de onenigheid over 28 Kamper laken van
Severijn van Cortens van Rypen, te zijn overeengekomen met elkaar dat de
“moetsoen”, gemaakt in 1527 van kracht blijft en dat junior aan zijn broer
senior zal betalen ƒ3½ g.g. per jaar zolang deze leeft, te beginnen met Petri
ad Cathedram 1537 en junior zal het gelag betalen dat na Valentijn in de
Gulden Arent verteerd werd en hij zal zijn broer / zuster niet meer
aanspreken.

bijzonderheden

Details in de akte.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
136
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zwartehoep, Gheert
Verver, Wolter
Gijsen, Gheert
Bodde, Jan in de
Klinckenborgh, Goessen
Brouwer, Zweer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wolter Verver ƒ2 ph.g. en 2½ stuivers Brabants.
-Gheert Gijsen is schuldig aan Jan in de Bodde ƒ30 ph.g.
-Goessen Klinckenborgh is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ3 ph.g. en 10
stuivers Brabants; dd 08-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
136
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Intermediair
Intermediair
Comparant
Idem
Idem
Idem

DATUM:

06-03-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

221

Als overlieden
Idem
Namens Johan Evertsz sr
Idem
Namens Johan Everts jr
Idem

13-03-1536

575

576

comparanten

Pott, Gryete
Coeps, Hille
Keysersz, Gheert
Kannegieter, Jan
Meyers, Gryete
Ridders, Lijsken

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Hille Coeps ƒ1½ g.g.en 1 stuiver Brabants te
betalen met Pasen.
-Gheert Keysersz is schuldig aan Jan Kannegieter ƒ3½ ph.g. en 1 oord; dd
15-03.
-Gryete Meyers is schuldig aan Lijsken Ridders 19 stuivers; dd 15-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
136v
Convenant

onroerend goed

Land in Mastenbroek

comparanten

Borchertsz, Ghert
Scepeler, Jan
Kistemacker, Hermen
Glauwe, Lambert
Tonijsz, Jan
Ygerman, Claes
Stickers, Geertruit

DATUM:

17-03-1536

Intermediair
Intermediair
Voogd
Idem
Comparant
Comparant
Comparante

Als overlieden
1

Geertruit v. Bommelen )
Namens Joh. Seyssinck
Met mombers Jan en Claes

samenvatting

Comparanten verklaren dat Griete Lieffers, hun aller tante, aan Jan van
Bommell en zijn echtgenote Geertruit een rentebrief had overgedragen van
13 h.p. per jaar gevestigd op haar land in Mastenbroek vanwege een
weldaad en geleend geld, waarvan een contract is gemaakt waarbij de
rentebrief vervalt maar Geertruit van Bommelen een rente van 3 oude
schilden jaarlijks behoudt, gevestigd op hetzelfde land in Mastenbroek en
Jan Seyssinck en Geertruit Stickers krijgen samen een brief van 3 h.p.
jaarlijks gevestigd op het land in Mastenbroek, waarop Geertruit van
Bommelen geen aanspraak meer kan maken. De betrokken personen zullen
gezamenlijk het land verpachten en de onkosten delen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtzagers, Geetruidt
Meister, Jannneken de
Harnesmaicker, Garrijdt

) weduwe van Jan van Bommelen

DATUM:

222

29-03-1536

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

Hansz, George

577

578

579

Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Janneken de Meister 19 gosselers.
-Garrijdt Harnesmaicker is schuldig aan George Hansz 56 stuivers Brabants;
folio 137v, dd 05-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steygmans, Geertken
Gronde, Dirck ten
Coepsz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart van de executeur van wijlen Henrick Luykens de ƒ25
g.g. ontvangen te hebben die deze in zijn testament aan elk van hen
vermaakt had, waarvoor zij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jansz, Ghijse
Byselen, Peter van
Albertszen, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Byselen een bedrag van
ƒ115 ph.g. afkomstig van een potschip dat hij van hem gekocht heeft en
belooft de ene helft te betalen volgend jaar 14 dagen voor mei en de andere
helft op dezelfde datum in 1538, waarvoor hij als onderpand stelt het schip
met alle toebehoren en al zijn overige goederen.
De borg belooft garant te staan; schuldenaar is verder nog schuldig aan de
scheepstimmerman ƒ5 ph.g. te betalen op het einde van deze Paasperiode.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

31-03-1536

Comparante
Momber
Momber

DATUM:

witte donderdag in de vasten - 1536

Schuldenaar
Schuldenaar
Borg

DATUM:

223

en dochter Lijsabeth

Blokzijl
Scheepstimmerman

05-05-1536

580

581

582

comparanten

Symons, Geertruidt
Tonijsz, Jan
Gijse, Gheert
Muler, Peter

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ20 g.g.
-Gheert Gijse is schuldig aan Peter Muler 24½ h.p. en daarmee zal alle
schuld uit het verleden betaald zijn; dd 31-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marcke, Griete van de
Breen, Lenaert van

samenvatting

Comparante verklaart de hoofdsom van ƒ100 g.g. en daarbij de ƒ5 g.g.
handgeld ontvangen te hebben die haar toekwamen van wijlen Henrick
Luyckens, waarvoor zij de executeur bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
137v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reess, Ghert van
Haecke, Gese
Geertruidt
Mulle, Henrick van

03-06-1536

Comparante
Momber

DATUM:

26-06-1536

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Taden

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gese Haecke ƒ6 koopmansgulden en 2 stuivers
Brabants.
-De vrouw van Jan Tade is schuldig aan Henrick van Mulle ƒ6 ph.g. en 12
stuivers Brabants; dd 03-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138
Schuldbekentenis

DATUM:

224

16-07-1536

583

584

onroerend goed

Platte schuit

comparanten

Claeszen, Gherridt
Henricksz, Wicher
Kock, Johan
Henricksz, Dirick

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Kock en Dirick Henricksz
een bedrag van ƒ60½ ph.g. afkomstig van een platte schuit met toebehoren
van hen gekocht en beloven met St. Maarten a.s. ƒ25 ph.g. te betalen en de
rest met St. Maarten een jaar daarna, waarvoor zij de schuit als onderpand
stellen en al hun goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijse, Ghert
Willemszen, Rotger
Sanderszen, Ghert
Reess, Ghert van
Wou, Jasper van
Waijer, Ghert
Dueren, Reyner van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Rotger Willemszen ƒ1½ g.g. en 3 stuivers
Brabants en verder is hij schuldig aan Ghert Sanderszen ƒ1 ph.g.
-Ghert van Reess is schuldig aan Jasper van Wou ƒ16½ koopmansgulden;
dd 10-08.
-Ghert Waijer is schuldig aan Reyner van Dueren ƒ11 ph.g. en 11½ stuiver;
dd 11-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bloxiell, Gijse van
Jansz, Warner
Gijsen, Gheert
Apell, Hermen ten
Backer, Gerloff
Gheese
Werners, Peter
Visschers, Griete

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Giethoorn
Idem

09-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

16-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares

225

Echtg. Willem Kluppels

Droechscheer, Brandt

585

586

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Warner Jansz ƒ1 ph.g.`
-Gheert Gijsen is schuldig aan Hermen ten Apell ƒ4 ph.g. en aan Gerloff
Backer ƒ2½ g.g.
-De vrouw van Willem Kluppels is schuldig aan Peter Werners ƒ4 ph.g.
-Griete Visschers is schuldig aan Brandt Droechscheer 10 gosselers; dd 1809.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reess, Gheert van
Boesman, Claes
Egbertsz, Gerridt
Nyemeyer, Henrick
Albertsz, Gheert
Willemsz, Gheert

DATUM:

20-09-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Brunnepe

samenvatting

-Comparant verklaart namens zijn broer Bernt van Reess schuldig te zijn
aan Claes Boesman ƒ3 g.g. en 12 Geldersche snaphanen die hij op Martini
a.s. zal betalen.
-Gerridt Egbertsz is schuldig aan Henrick Nyemeyer 20 stuivers; dd 06-10.
-Gheert Albertsz is schuldig aan Gheert Willemsz ƒ2 ph.g. en 1 oord, te
betalen op St. Maarten a.s.; dd 11-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Giesbert
Egbertsz, Anne
Bijle, Gheert
Cuper, Meynert
Wayer, Gheert
Robertszen, Loy

DATUM:

25-10-1536

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zuster Jan Bijle

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Anne Egbertsz 18 stuivers en 4 plakken.
-Gheert Bijle is schuldig aan Meynert Cuper ƒ9 ph.g.
-Gheert Wayer is schuldig aan Loy Robertszen ƒ10 ph.g.; dd 20-11,
doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

226

587

588

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138v
Schuldbekentenis

DATUM:

22-01-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lanckvelt, Goert van
Zuyre, Jan
Sasse, Albert
Gijsen, Gheert
Graes, Jacob van
Post, Griete

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Zuyre en aan Albert Sasse 2 loep zout, de
loep 32 stuivers Brabants en 1 taecke wijn.
-Gheert Gijsen is schuldig aan Jacob van Graes ƒ36 g.g. en 7 stuivers
Brabants, te betalen op St. Maarten, waarvoor hij zijn paard en wagen als
onderpand stelt; dd 31-01-1537
-Griete Post is schuldig aan Jacob van Graes ƒ1½ g.g. van 11 stuivers
Brabants; dd 31-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
138v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Dotekum, Gheert van
Wichers, Griete
Almeloe, Jan van
Wayer, Gheert
Droochscheer, Vrerick Jansz
Geertruyt
Veen, Alphert vd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

DATUM:

25-02-1537

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Ariaen Claeszen
De echtgenote van …

Echtg. Dirck Brouwer

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Gheert van Dotekum ƒ6½ ph.g.
-Griete Wichers is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ5 ph.g. en 1 oord; dd 0503.
-Gheert Wayer is schuldig aan Vrerick Jansz Droochscheer ƒ10 ph.g.van 27
stuivers de gulden; dd 12-03.
-De vrouw van Dirck Brouwer is schuldig aan Alphert van der Veen ƒ10
koopmansgulden en 4½ stuiver Brabants; dd 14-03.

bijzonderheden

Geen

227

589

590

591

592

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Woltersz, Gheryt
Dircksz, Willem

DATUM:

14-03-1637

Schuldenaar
Schuldeiser

Scheepstimmerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Dircksz een bedrag van ƒ90
ph.g. afkomstig van een everschip met toebehoren dat hij van hem gekocht
heeft en belooft de helft te betalen op Petri ad Cathedram a.s. en de andere
helft op dezelfde dag in 1539, waarvoor hij het schip als onderpand stelt en
zijn overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
139
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michiels, Gheese
Werners, Peter

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter Werners 4½ lichte ponden 10½ stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vlockensack, Gheryt
Lanckvelt, Goert van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goert van Lanckvelt om zijn zaak
waar te nemen tegen Jan Tymensz Olyslager en deze met recht te
vervolgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

16-03-1537

Schuldenares
Schuldeiser

139

DATUM:

19-03-1537

Volmachtgever
Gevolmachtigde

139

DATUM:

228

18-03-1537

Borg Deventer
Voorspraker

593

594

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis het Rode Hert
Kampen

comparanten

Indyck, mr Godtschalk ten
Yngen, jfr Cathrina van

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de weduwe van Johan
Wolffsz de ƒ20 g.g. die zij nog tegoed hadden, afkomstig van het huis bij
“het Rode Hert” dat het Heilige Geest Gasthuis van Henrick van
IJsselmuyden krijgt, waarvoor zij haar bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
139v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Henricksz, Gheert
Louwrensz, Meynert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Meynert Louwrentsz een bedrag
van ƒ43½ ph.g. en 4 stuivers Brabants afkomstig van een potschip met
toebehoren en belooft de helft te betalen op Midvasten a.s. en de andere
helft op Midvasten in 1539; bij de laatste termijn zal schuldenaar 30 stuiver
Brabants korten op de wijnkoop en hij stelt verder als onderpand het schip
met toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op niet vermelde datum is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
139v
Herroeping belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Ghoesen
Arentgen

samenvatting

Comparant verklaart dat hij acht jaar geleden zijn dochter Arentgen al zijn
goederen had beloofd omdat hij geen andere kinderen had, dat hij nu
getrouwd is met Jutte en bij haar kinderen heeft; hij herroept nu zijn belofte
aan Arentgen zodat al zijn kinderen erven.

bijzonderheden

Geen

Momber
Comparante

DATUM:

05-04-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Dochter

229

22-04-1537

Brunnepe
Echtg. Luytgens

595

596

597

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
140
Convenant

DATUM:

15-05-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert
Melisz, Engbert
Vecht, Johan van der
Krafftsz, Gheert

samenvatting

Comparanten ter ene zijde treden op namens Anthonis Boedinck, procurator
en anwalt van de weduwe van Willem Boedinck, comparanten ter andere
zijde namens de weduwe van Henrick Wijnkersz en haar kinderen. Zij
verklaren dat zij in der minne afspraken hebben gemaakt, zodat de weduwe
Wijnkersz vanwege de aanspraken van Anthonis Boedinck ƒ45 g.g. aan hem
zal betalen, de gulden van 28 stuivers Brabants, waarmee beide partijen
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
140
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gyse, Gheert
Voerst, Hermen van
Keysers, Geese
Waetermans, Henrickien
Simons, Geertruidt
Florys, Geertken

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen van Voerst ƒ4 ph.g. en 7 stuivers
Brabants.
-Geese Keysers is schuldig aan Henrickien Waetermans 9 stuivers Brabants
en 1 oord; folio 141 dd 24-10.
-Geertruidt Simons is schuldig aan Geertken Florys ƒ6½ ph.g; folio 141 dd
29-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
140
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert

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

DATUM:

20-06-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

07-10-1537

Intermediair

230

Vecht, Johan vd
Uuterwijck, Roloff van
Hugen, Alidt

598

599

Intermediair
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Schout Steenwijkerwolt

samenvatting

Namens de Raad treden comparanten op als tussenpersoon voor de
erfgenamen van Aeffken Geerts alias Henricx: enerzijds, hun beider tantes,
Ave en Cathrine genoemd met acht kleinkinderen en anderzijds beider ooms
Volcker en Henrick met acht kleinkinderen, zij hebben problemen inzake de
graad van bloedverwantschap: de partij van de tantes beweert dat Aeffken
geen ooms maar alleen oud-ooms had. Comparanten proberen in
vriendschap met beide partijen een oplossing te vinden. Beide partijen
moeten hiervan bewijzen vragen aan Alidt Hugen en haar broer, die beweren
dezelfde graad van verwantschap te hebben.
De erven van Aeffkens tantes ontvangen nu ƒ100 g.g., de rest wordt
verdeeld over de kleinkinderen: van de tantes 9 porties en de ooms
kleinkinderen 8 porties; de 9e portie is voor mr Cornelis Hesseling en diens
zuster. Alidt Hugen krijgt van beide partijen een jaarlijkse rente van ƒ2 g.g.;
haar broer mr Bernt Hugen krijgt een rente van ƒ2 g.g., die na zijn dood aan
zijn zuster vervalt.
Het graf van Aeffken wordt betaald met een schenking aan de OLV-kerk van
een schuldbrief van ƒ50 ph.g.
Hiermede zijn akkoord: Claes Dubbeltsz voor Johan van Antwerpen, Michiel
Schultinck, Gheert Jansz, Cathrine Claes Ryters, Wicher Hering, Herman
Timmerman en namens Bernt Hugen, de schout van Steenwijkerwolt en de
prior van de Karthuizers op de Sonnenberch, Vulpaert vd Graeve.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
141v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Vrancke, Goesen
Seylmacker, Albert

samenvatting

Comparant is schuldig aan Albert Seylmacker een bedrag van ƒ237 c.g.
afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht
heeft en belooft dit in drie termijnen te betalen op St. Michael telkens het
derde deel, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en
zijn overige goederen om eventuele schade te verhalen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
141v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Borchertsz, Gheert

DATUM:

29-10-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

19-11-1537

Intermediair

231

Kuynreturff, Henrick
Witte, Griete
Schoenenborch, jfr Femme
Georges

600

601

Intermediair
Comparante e. zijde
Idem
Comparant a. zijde

Zuster
1
Zoon Aelt )

samenvatting

Comparanten, door de raad aangewezen, verklaren tussen beide te komen
in de onenigheid tussen enerzijds Griete Witte en haar zuster jfr Femme en
anderzijds de zoon van Aelt Glasemaickers en diens broers/zusters inzake
de nalatenschap van Garbrich van Coensz. Er wordt in vriendschap
besloten dat Griete en haar zuster de andere partij zullen betalen ƒ106 g.g.
van 28 stuivers de gulden, betaalbaar is twee termijnen en dat zij ook
verantwoordelijk zijn voor de schulden van de boedel. De andere partij heeft
geen aanspraken meer.
NB. in de kantlijn: op 08-06-1538 melden Henrick Albertszen en Hans
Hoegesanck de laatste termijn ontvangen te hebben.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
142
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Backer, Geerloff
Heere, Hermen
Dunharne, Johan
Jansz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij in vriendschap een overeenkomst hebben
gesloten inzake de nagelaten goederen van Mariken op ter Leye, moeder
van Georges en Janneken, te weten dat Thijs de erfenis behoudt en dat de
andere partij elk ƒ10 ph.g. eens ontvangen betaalbaar in twee termijnen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
142
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ampstell, Gheert van
Witte, Claes
Gijse, Gheert
Thele

samenvatting

) Glasemaickers van Sanswick

DATUM:

26-11-1537

Comparant e.zijde
Comparant
Comparant a.zijde
Comparant

Namens Thijs Backer
Idem
1
Namens Georges Janszen )
Idem

) en diens zuster Janneken

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

07-12-1537

Echtg. Lubbert v. Genmuden

-Comparant is schuldig aan Claes Witte ƒ15 g.g. en 12 stuivers en 2 plakken.
-Gheert Gijse is schuldig aan de vrouw van Lubbert van Genemuiden ƒ3½
g.g.

232

602

603

604

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
142v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert
Hansz, Jurgen
Lewen, Jasper v.
Reess, Berent van
Wilsum, jfr van
Visch, Hans
Vene, Tymen vd

DATUM:

19-12-1537

Intermediair
Idem
Idem
Idem
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Comparant a. zijde

Priester

Riga - inspreker
Schout IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren dat vanwege een onenigheid tussen jfr van Wilsum
als gemachtigde enerzijds en Tymen vd Vene anderzijds inzake een
obligatie van ƒ294 Rigamarken die Tymen schuldig zou zijn aan Hans Visch,
zij met beide partijen afspraken hebben gemaakt: ƒ29 ph.g. die Jasper
schuldig was aan Tymen worden geregeld, Tymen betaalt aan Jan Zuere ƒ24
g.g. en ƒ23 g.g. aan de stad op diverse data; er moeten borgen gesteld
worden.
NB. in de kantlijn: op 00-01-1538 meldt Jan Suere alles te hebben
ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
142v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruyt

samenvatting

Comparante verklaart van haar moeder Alydt de erfenis en goederen van
haar vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

Comparante

233

20-12-1537

Dochter Coert Schoemaker

22-12-1537

605

606

607

comparanten

Barspick, mr Gheert van
Snoeck, Albert

Comparant
Erfgenaam

samenvatting

Comparant verklaart van Albert Snoeck ontvangen te hebben ƒ14 ph.g. van
25 stuivers en nog 22 stuivers, afkomstig van wijlen Evert van Wije,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert
Loeze, Gheert

samenvatting

Comparanten hebben de onenigheid opgelost tussen de reders en schipper
Peter Schoemaker, te weten: de schipper zal aan de reders betalen ƒ18
koopmansgulden, waarmee de kwestie is opgelost.
Bouwe Vries meldt gerechtelijk van bovenstaande te zijn voldaan voor de
reders.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermens, Geertruyt
Kistemaker, Hermen
Posth, Gijse
Petersz, Willem
Albertsz, Henrick

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Hermen Kistemaker ƒ2 ph.g., de gulden van 25
stuivers.
-Gijse Posch is schuldig aan Willem Petersz en Henrick Albertsz 15
claeskens en 1 butken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Comparant

DATUM:

Metselaar

Raadslid
Idem

18-01-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

234

05-02-1538 - St. Agatha

608

609

comparanten

Jansz, Gheryt
Berentsen, Joachim

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant is schuldig aan Joachim Berentsen, of de houder van deze
bekentenis, een bedrag van ƒ150 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig
van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en
belooft te betalen in drie termijnen op St. Agatha 1539 en verder in 1540 en
1541, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en
zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 23-05-1539 is een termijn betaald.
Onderaan de akte: Schuldenaar bekent van zijn schoonvader Henrick
Jacobszen ƒ15 ph.g. te hebben geleend.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Pelser, Henrick
Schoemacker, Georges J.
Tonijsz, Jan
Symons, Geertruidt
Droechscheer, Brant

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Pelser ƒ72½ ph.g. van 25 stuivers
Brabants.
-Georges Jansz Schoemacker is schuldig aan Jan Tonijsz ƒ12 g.g. van 28
stuivers Brabants, te betalen alle jaren met Kerstmis ƒ2 g.g.; dd 06-02.
-Geertruidt Symons is schuldig aan Brant Droechscheer 20 stuivers; dd 1302.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsen, Gheert
Evertsen, Peter

samenvatting

Comparant is schuldig aan Peter Evertsen een bedrag van ƒ16 ph.g. en 1
oord, afkomstig van een merrie die hij van hem gekocht heeft en zal met
Vastenavond ƒ4 ph.g. betalen en met St. Jan ƒ6 ph.g. en de rest met
Michaelis daarna, waarvoor hij het paard als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: onleesbaar Latijn

DATUM:

Rijnschipper - Vollenhove

06-02-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Bartolt Vleishouwer

12-02-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

235

610

611

612

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
143v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Willemsz, Giesbert
Hermensz, Johan
Sticker, Leffert
Annesz, Alert

DATUM:

13-02-1538

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Schipper

Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Leffert Sticker en schipper Alert
Annesz ƒ55½ te betalen op Pasen a.s. over een jaar, afkomstig van een
schip waarop Hermen in de Buck verleden herfst gestorven is en als het
schip niet op zijn winterplaats ligt, zal de koop nietig zijn en zullen
schuldeisers het betaalde bedrag moeten teruggeven; indien er iets aan
mankeert, wordt dit gekort. Schuldeisers zullen het schip overal vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
144
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Albertszen, Ghijsbert
Wijchertszen, Henrick

samenvatting

Comparant, Goerts zwager, verklaart schuldig te zijn aan Henrick
Wijchertszen een bedrag van ƒ190 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig
van een koggeschip dat hij van Henrick gekocht heeft en belooft op
Vastenavond a.s. te betalen ƒ73 ph.g. en een jaar later weer ƒ73 ph.g. en de
rest op Vastenavond 1540, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip
met toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: de betaaldata.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
144
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

14-02-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

236

20-02-1538

Blankenham

613

614

comparanten

Gijse, Gheert
Evertszen , Peter

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Evertszen ƒ17 ph.g., waarvan hij de helft
op Palmzondag moet betalen en de rest op St. Jan; hij stelt daarvoor als
onderpand zijn paard en wagen, die hij niet zal verkopen voordat zijn schuld
is betaald.
NB. in de kantlijn: betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
144v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Walle, Gheert
Graes, Jacob van
Simens, Geertruidt
Voerst, Lubbertien van
Griete
Budde, Jan in de
Hermesz, Henrick

DATUM:

23-02-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Claes Meyers

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacob van Graes ƒ13½ g.g. en 11½ stuiver.
-Geertruidt Simens is schuldig aan Lubbertien van Voerst 37 stuivers
Brabants; dd 27-02.
-De vrouw van Claes Meyers is schuldig aan Jan in de Budde 18 stuivers;
folio 145, dd 11-03. Aan Henrick Hermesz ƒ4 ph.g. en een ½ stuiver
Brabants; folio 145v, dd 27-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
144v
Convenant

onroerend goed

Huis
Kampen, Bovenpoorte, naast MetteThonijs

comparanten

Backer, Geerloff
Heer, Hermen
Glasemacker, Peter

DATUM:

24-02-1538

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

Namens Joh. Corneliszen
1
Namens Magdalena )

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij overeenstemming hebben bereikt over de
nicht van Johans echtgenote, Magdalena, dat zij 12 jaar lang 4 h.p. zal
ontvangen, n.l. 3 h.p. uit een huis Bovenpoorte en 1 h.p. uit de overige
goederen, de renten betaalbaar vanaf a.s. Pasen over een jaar, in 1539.

bijzonderheden

1

) het kind van Betgen, de overleden zuster van de vrouw van Johan
Cornelysz
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615

616

617

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
144v
Schuldbekentenis

DATUM:

09-03-1538

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Vranckensz, Gerridt
Wyringen, Peter v. - jr

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de jonge Peter van Wyringen ƒ319
koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij
van hem gekocht heeft en belooft te betalen met Maria Lichtmis ƒ106
koopmansgulden, een jaar later hetzelfde bedrag en in 1541 ƒ107
koopmansgulden, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met
toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 02-05-1542 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Baertsz, Griete
Claesz, Jacob
Wieringen, Peter van - sr
Wieringen, Peter van - jr

Schuldenaar
Schuldeiser

145

DATUM:

van Ens

21-03-1538

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. Albert v. Wieringen
Zoon
Idem

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar twee zoons om al haar
goederen, erven en land die zij heeft in Oosterwolde bij Medemblik te
verpachten, de pacht ervan jaarlijks te ontvangen, ofwel, als dat hen
goeddunkt, de goederen te verkopen en het geld over te dragen aan haar
erfgenamen,waartoe ook de kinderen van haar overleden zoon Gerbrant
behoren, onder dezelfde voorwaarden als haar zoon Jacob Albertsz de ƒ24
koopmansgulden ontvangen heeft waarvan deze de kinderen van Gerbrant
een jaarlijkse rente van ƒ1½ koopmansgulden zal geven volgens handschrift
dd 1532. Als Jacob dit niet wil betalen, dan moet het van zijn erfdeel afgaan
en de twee gevolmachtigden krijgen hiertoe de vrije hand.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
145
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geese
Gerritsz, Peter

DATUM:

22-03-1538

Schuldenares
Schuldenaar

238

Wed. Henrick Hesselsz

618

619

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter Gerritsz ƒ4 g.g. van 30 claeskens, te
betalen ƒ2 g.g. kontant en op St. Jan en in ieder geval op St. Jacob de rest;
de verdragmakers zijn Jacob Hoppebrouwer en Ernst van IJsselmuyden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
145v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loeze, Gheert
Vecht, Johan vd
Glasemaicker, Coert
Voernes, zuster Jutte
Seylmacker, Albert
Dulmen, Jan van

samenvatting

Comparanten, door de Raad verzocht, verklaren tussen beide te komen in
de onenigheid tussen Coert Glasemaicker en zr. Jutte Voernes inzake
zekere rente die Coert heeft geërfd van zijn broer Plonijs Voerne terwijl zr
Jutte dit ontbeert. Er wordt een oplossing gezocht, voor beide parijen
acceptabel: zuster Jutte zal jaarlijks met Kerstmis betalen aan Coert ƒ7½
g.g. van de jaarlijkse rente die zij ontvangt van jfr Wolffs met Martini,
waarvoor zij hem nu kontant ƒ10 g.g. betaalt en over een jaar, als ze dan nog
leeft, ƒ5 g.g. Daarna hebben partijen geen aanspraken meer op elkaars
goederen. Er worden borgen aangesteld en comparant ter ene zijde belooft
deze rente niet te verpanden zonder toestemming van de borgen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
145v
Convenant

onroerend goed

Erf
Zalk, bij de sluis

comparanten

Loeze, Gheert
Urck, Johan
Borcheresz, Gheert
Scepeler, Johan
Tychelmeester, Ditmer
Kuyritser, Hansken

samenvatting

DATUM:

30-03-1538

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

DATUM:

30-03-1538

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

Namens de proost van 1)
Idem

Voor Giesbert Giesbertsz
Idem

Comparanten komen tussen beide in het conflict tussen comparanten ter
ene zijde en die ter andere zijde inzake een erf bij de Zalker Sluis, bewoond
door Giesbert en willen dit in vriendschap oplossen: alle akties van de
landheren tegen Giesbert de meier en vice versa moeten ophouden, de
pacht zal weer betaald worden op St. Maarten en de pachtcedule zal van
kracht blijven gedurende de komende vijf jaar van de pachtperiode; de
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landheren zullen de wijnkoop betalen die daarop gedronken is.

620

621

622

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert
Vecht, Johan vd
Anna
Blaeuwen, Geert en Jutte

samenvatting

Comparanten zijn tussenpersoon in het conflict tussen Anna, de weduwe
van Henrick Blaeuwen en de erfgenamen van Geert en Jutte Blaeuwen
inzake een moetsoen gemaakt door Gheert Loeze en Jorien Hansz tussen
wijlen Jutte en haar zoon Henrick van een pot turf jaarlijks als rente en een
handschrift op naam van wijlen Michiell van Bomberg groot ƒ100; er wordt
besloten dat Anna Blaeuwen en haar kinderen de jaarlijkse rente van de pot
turf behouden en dat de andere erfgenamen de waarde van een halve pot
turf per jaar en de goederen zullen ontvangen. Anna zal ook het handschrift
van Michiell van Bodberg weer in het erfhuis inbrengen ten behoeve van de
andere erfgenamen. De regeling wordt door beide partijen geaccepteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symons, Geertruidt
Tonijszen, Jan
Geerlofs, Griete
Graes, Jacob van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Tonijszen ƒ5 g.g. met 4 stuivers Brabants.
-Griete Geerlofs is schul;dig aan Jacob van Graes ƒ6 g.g. en 1½ stuiver
Brabants; dd 15-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146
Kinderbewijs

) Clarenwaeter

DATUM:

04-03-1538

Intermediair
Intermediair
Comparante e.zijde
Comparanten a. zijde

DATUM:

Raadslid
Idem
Wed. Henrick Blaeuwen
De erven van …

15-05-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:
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22-05-1538

623

624

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobszen, Gheert
Sasse, Johan
Tymerman, Andries

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn dochter Alidt als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ60 ph.g. en belooft haar te verzorgen tot haar
e
15 jaar en een ambacht te laten leren, waarna zij dit bedrag zal ontvangen,
waarmee de voogden tevreden zijn.
Hij verklaart alsnog het kind ƒ21 ph.g. te betalen bij haar meerderjarigheid.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claeszen, Gerridt
Zwane, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Zwaneƒ19 g.g. die hij belooft te betalen
met Pasen a.s., tenzij hij de twee laatste termijnen niet kan betalen, dan
blijft het bedrag staan als handgeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146v
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luytkensz, Giesebert
Ringelberch, Lysken
Helle, Reyner ter

samenvatting

Comparant gaat hertrouwen met Lysken Ringelberchs en in de huwelijkse
voorwaarden is vermeld dat indien hij overlijdt vóór haar zonder wettige
geboorte na te laten, zij beider goederen behoudt en daarover kan
beschikken zoals zij wenst. Sterft zij vóór comparant zonder wettige
nazaten, dan gebruikt hij hun beider goederen om een levenslange
promesse te kopen en de rest vervalt aan haar erfgenamen. Lysken
accepteert de regeling.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Cathrine
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader
Oom

22-05-1538

Schuldenaar
Schuldeiser

Comparant
Verloofde
Momber

241

21-06-1538

Poortensluiter

625

626

627

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
146v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruidt
Hoelboem, Reyner

samenvatting

Bij afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante ontvangen te
hebben het handschrift dat haar man had op wijlen Aelt Glasemacker te
Dantzig, afkomstig van Osnabrucks laken; het handschrift is nu in Bergen te
Noorwegen, maar is nu niets meer waard, omdat zij het geld reeds
ontvangen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
147
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loeze, Gheert
Hanszen, Jeorgen
Grass, Jacob van
Wolterszen, Wibrant

samenvatting

Comparanten verklaren te interveniëren tussen beide partijen inzake de
nalatenschap van wijlen Gheert Blauwe en diens vrouw Jutte, de ouders van
wijlen Henrick Blauwe. Er wordt beslist dat Anna alles terug geeft en dat
Johan en Cathrine aan hun moeder eenmalig betalen ƒ100 g.g., waarvan
reeds een deel is betaald, daarna met Pasen ƒ30 g.g. en met Michaelis a.s.
de rest, zodat Anna en haar kinderen hun deel hebben gehad.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchertsz, Gheert
Nuys, Peter van
Blauwe, Johan

samenvatting

21-06-1538

Comparante
Momber

DATUM:

Echtg. Thys Hoelboem
Zoon

01-07-1538

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

Voor Anna Blauwe
Idem
1
Voor Johan en Cathrine )
Idem

) Blauwe, kinderen van Anna

147

DATUM:

06-07-1538

Comparant
Comparant
Koper

En echtg. Anna

Comparanten, optredend namens Johan Pot en Arent Reynersz,
gevolmachtigden van Agniete, de weduwe van Johan van Rempen jr,
verklaren dat zij een handschrift dat wijlen Evert van Wije aan wijlen Johan

242

van Rempen gegeven had, groot ƒ275 g.g., verkocht hebben aan Johan
Blauwe voor ƒ100 g.g. van 28 stuivers Brabants, te betalen in tien jaar op
Michaelis en bovendien zal de weduwe behouden een handschrift van
Johan Buest van ongeveer ƒ17 g.g. Koper Johan Blauwe stelt als onderpand
voor het handschrift al zijn goederen.

628

629

630

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
147v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Hof genaamd Balmaickers hof
Kampen, op de Oort, tussen Lene Wegges hof en de steeg

comparanten

Cluppell, Gheert
Kistemacker, Hermen

samenvatting

Comparanten verklaren q.q. ontvangen te hebben van Willem Cloetinck een
bedrag van ƒ30 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, waarmee hij de
jaarlijkse rente van 3 h.p. aflost voor de armen gevestigd op een hof,
strekkend van de Oudestraat tot aan de IJssel.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
147v
Convenant

onroerend goed

Een stuk land

comparanten

Borchertsz, Gheert
Ysselmuyden, Ernst van
Wilssem, Luytgen van
Tolsende, Peter van
Rijt, Belye op de

26-08-1538

Comparant
Comparant

DATUM:

Procurator Huisarmen
Idem

10-09-1538

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

Raadslid
Idem
De erfgenamen van …

samenvatting

Comparanten interveniëren tussen twee partijen inzake een jaarlijkse rente
van een ½ h.p. die Luytgen ontvangt, gevestigd op een stuk land dat Belye
verkocht heeft, waarna partijen besluiten dat comparanten ter ene zijde het
beslag op het land opheffen en de erfgenamen van Belye op de Riete de
halve ph.g. geven, behalve als er nog een akte of bewijs tevoorschijn komt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

243

18-09-1538

631

632

Wdn. van …
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

comparanten

Brouwer, Gerridt Henr.
Nap, Albert
Trier, Henrick van
Hudde, Henrick
Here, Hermen
Backer, Geerloff

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn dochter Alidt als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ25 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden en haar moeders
vergulde gordel met een gewicht van 4 lood en een kwart, die Geerloff
e
Backer in bewaring heeft en hij belooft haar te verzorgen tot haar 15 jaar en
haar behandelen zoals zijn voorkinderen, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. in de kantlijn: op 14-03-1540 is alles afgerekend.

bijzonderheden

Overledene is niet vermeld.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
147v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Gheert
Sticker, Leffer
Gijse, Gheert
Muller, Peter
Thomaszen, Goesen
Wayer, Gheert

DATUM:

Vader

25-09-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

En echtgenote
De erven van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Leffer Sticker ƒ7½ g.g.
-Gheert Gijse en echtgenote zijn schuldig aan de erfgenamen van Peter
Muller ƒ28 g.g. waarvoor zij als onderpand stellen hun beider goederen; dd
13-11. Zij zijn ook schuldig aan Goesen Thomaszen ƒ2 ph.g. en 1 oord; dd
20-11. Aan Gheert Wayer ƒ6 ph.g.; dd 27-11 - folio 148.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertken
Petersz, Wolter
Goessens, Geertruidt
Bommelen, Rembolt van

samenvatting

DATUM:

27-11-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Jan v. Grafhorst
De echtgenote van …

-De vrouw van Jan van Grafhorst is schuldig aan Wolter Petersz 5 oord van
1 ph.g.
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-Geertruidt Goessens is schuldig aan de echtgenote van Rembolt van
Bommelen 44 stuivers Brabants.

633

634

635

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghijse, Gheert
Graes, Jacob van

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij gekocht hebben van Jacob van Graes voor
ƒ36 g.g. en 7 stuivers Brabants, genoteerd in het Stadsboek van Schulden,
zijn wagen en drie van zijn beste paarden, die hij zal afleveren als de helft
van het bedrag op Pinksteren a.s. is betaald en de andere helft zal betaald
worden met St. Jacob, met Michaelis moet alles betaald zijn; als er intussen
iets met de paarden gebeurt, dan blijft comparant verantwoordelijk.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
148
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertszen, Gheert
Tymens, Alidt

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan Alidt Tymens een jaarlijks
rente van 8 h.p. gevestigd op Ens, zoals genoteerd is in een verklaring en hij
belooft haar altijd gerechtelijk te steunen, indien de jaarlijkse rente als
onderpand zal worden gebruikt.
Doorgehaald: nog bekennen comparanten schuldig te zijn aan Alidt ƒ30 g.g.
van 28 stuivers Brabants, te betalen in mei a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
148v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meyers, Griete

148

DATUM:

29-11-1538

Koper
Verkoper

En echtgenote
Kleermaker

DATUM:

07-12-1538

Comparant
Begunstigde

DATUM:

03-03-1539

Schuldenares

245

En echtg. Cathrina

Willemszen, Jan
Wayer, Gheert
Petersz, Wolter
Reess, Gheert van
Papenvelt, Frans van

636

637

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Griete Meyers is schuldig aan Jan Willemszen ƒ2½ ph.g.
-Gheert Wayer is schuldig aan Wolter Petersz ƒ1½ ph.g. en 5 stuivers
Brabants; dd 05-03.`
-Gheert van Reess is schuldig aan Frans van Papenvelt ƒ2
koopmansgulden; dd 05-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
148v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gheert
Oestenwolde, Zweer van
Gheese
Veen Evertsz, Tymen vd
Gijse, Gheert
Backer, Geerloff

DATUM:

07-03-1539

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Willem Klupper

samenvatting

-Comparant verklaart van Zweer van Oestenwolde het geld te hebben
ontvangen dat deze hem schuldig was.
-De vrouw van Willem Klupper is schuldig aan Tymen vd Veen Evertsz ƒ6
ph.g. van 25 stuivers; dd 10-03.
-Gheert Gijse is schuldig aan Geerloff Backer ƒ3½ ph.g. en 1 stuiver; dd 1403.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Legaat

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stickers, Griete
Hermensz, Gert

samenvatting

Vanwege de afwezigheid van haar man, verklaart comparante dat Cathrina
Stickers, haar moeder, aan haar zoon Wolter per testament ƒ50 g.g. gegeven
heeft en dat zij hem dit bedrag bewijst d.m.v. een half vat boter per jaar als
erfrente gevestigd in Vollenhove, onder de klok en dat de verklaring hiervan
berust bij Peter van Wieringen in onderpand; zij bedankt de executeurs:
priester Bernt van Dortmont, Henrick van Duffolt en Frans van Papenvelt.

148v

DATUM:

11-03-1539

Comparante
Momber

246

638

639

640

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
148v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Aertsz, Gerridt
Tymensz, Frans

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Frans Tymensz een bedrag van ƒ55 ph.g.
afkomstig van een schuit met toebehoren en belooft dit te betalen in vijf
halfjaarlijkse termijnen van ƒ11 ph.g. met ingang van St. Maarten a.s.,
waarvoor Gerridt als onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn
overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 26-11-1540 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
149
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symens, Geertruidt
Nuys, Peter van
Hendricksz, Goessen
Geye, Dirrick
Tijs, Machtelt

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Peter van Nuys 20 stuivers.
-Goessen Hendricksz is schuldig aan Dirrick Geye ƒ2 g.g. en 1 oord,
waarvoor Machtelt Tijs borg staat; dd 23-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk, bij Reyner ter Helle

comparanten

Lubbertszen, Wicher
Johans, Anne

DATUM:

09-04-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-04-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

149

DATUM:

23-05-1539

Comparant
Verloofde

247

Giessele
Cluppell, Gheert

641

642

Tante
Momber

Wed. Willem Velicksz

samenvatting

Comparant gaat trouwen met Anne Johans en haar tante heeft beloofd haar
na haar dood ƒ50 g.g. na te laten, waarvoor comparant en zijn a.s. vrouw
beloven hun (schoon)moeder, Marriken Jans, levenslang te verzorgen en te
onderhouden; zij zijn ook gerechtigd de huisraad uit haar huis te halen. Met
toestemming van de kleinzoons Dirrick en Thonis Jansz, krijgen zij ook de
overwaarde van het huis; de kleinzoons behouden de twee weefgetouwen
die daarin staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
149
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Greete
Berntsz, Jan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Berntsz 4½ h.p. afkomstig van huishuur en
belooft de helft te betalen met Michaelis a.s. en de andere helft met Pasen
1540.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
149
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyllemer, Ghijsbert
Gheritsz, Claes

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Gheritsz een bedrag van ƒ58
ph.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem
gekocht heeft en belooft de helft te betalen veertien dagen voor Maria
Lichtmis en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt al
zijn goederen volgens scheepsrecht.
Hans Petersz meldt dat hij de helft voor schuldenaar betaald heeft, die hem
schadeloos zal stellen.
Wybrant Woltersz en Henrick Baers verklaren 2 delen van de tweede termijn
te hebben betaald, waarvoor schuldenaar hen schadeloos zal stellen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-06-1539

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

248

14-06-1539

Schipper

643

644

645

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
149v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

25-06-1539

onroerend goed

Creyer

comparanten

Vaelchen, Geert
Leyer, Sander
Hardenberch, Evert van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van
Evert van Hardenberch een bedrag van ƒ70 c.g. afkomstig van de helft van
een creyer die deze van opdrachtgever gekocht heeft, waarvoor comparant
hem bedankt en het schip mag nu overal varen, in alle havens en op alle
wateren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
149v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reess, Geert van
Mullem, Henrijck van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrijck van Mullem ƒ5 ph.g. van 21 stuivers de
gulden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
150
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Henrijcksz, Goycken
Reynertsz, Reyner
Wayer, Gheert
Hertz, Vrouwcke

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Reyner Reynertsz een bedrag van
ƒ300 ph.g. min 6 afkomstig van een karveelschip dat hij van hem gekocht
heeft en belooft dit te betalen op 3 achtereenvolgende St. Jansdagen vanaf
1540, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met alle toebehoren
en al zijn goederen.
-Gheert Wayer is schuldig aan Vrouwcke Hertz ƒ22 ph.g. ; folio 150v, dd 2207.

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Koper

DATUM:

27-06-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

27-06-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

249

646

647

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
150
Kindsdeel

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Loeze, Gheert
Morre, mr Gheryt
Breda, Jan
Breda, Claes
Bolhoorn, Fije
Kreynck, Geert
Buter, Gheert
Cleven, Peter van
Bolten, Jan van

DATUM:

31-07-1539

Intermediair
Intermediair
Vader
Zoon
Grootmoeder
Momber
Momber
Voogd
Voogd

Over Claes
Idem

samenvatting

Comparanten komen tussenbeide in de onenigheid tussen vader en zoon
Breda; Jan Breda heeft zijn zoon als moeders erfdeel bewezen een jaarlijkse
rente van 9 h.p. gevestigd op het huis van Johan Stellincx bij de
Hagenpoort, verder ƒ62 g.g. van een half vat boter, weer belegd door
grootmoeder Fije Bolhoorn, een jaarlijkse rente van ƒ2½ g.g. op de stad
Harderwijk, 3 h.p. per jaar uit het huis van Holt Hermensz te Brunnepe en
nog een kwart vat boter uit Ens en de rest van het laken en linnen zoals in
het rekenboek vermeld staat en waarvoor de grootmoeder aan Jan zal
betalen ƒ12 g.g., ten slotte krijgt Claes alle huisraad, kleding, kleinodiën en
zilverwerk dat de grootmoeder in bewaring heeft.
De vader verklaart onder ede dat hij alles aan zijn zoon heeft overgedragen
en de grootmoeder met haar mombers onderschrijft dit.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
150v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Geertruidt
Glauwe, Lambert
Thonisz, Johan
Mathijsz, Henrick
Jacops, Gijsbert

DATUM:

04-08-1539

Volmachtgeefster
Momber
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. Otto Stegemans

En echtg. Anne

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Gijsbert Jacops om namens
hen, in der minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden, renten en
pachten te innen in Kampen en in de stadsvrijheid en daarbij al het nodige
te doen, zoals zij zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

250

648

649

650

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
151
Convenant

DATUM:

12-08-1539

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kuynreturff, Gheert
Witte, Claes
Morssele, Matheus v.
Mathijszen, mr Jan
Tonijsz, Johan

samenvatting

Beide partijen hebben onenigheid over de nagelaten goederen van wijlen
Lubbe Lenting, van wie priester Matheus van Morssele het kindsdeel van jfr
Cathrina van Lenting, in het Clarissen convent, beweert te ontvangen; er
wordt een oplossing gezocht die alle partijen zint.
Heer Matheus ontvangt direct het legaat dat jfr Cathrina bij testament van
haar moeder ontvangt, bovendien nog ƒ50 c.g. voor het convent en ƒ5 c.g.
als reiskosten, in Kamper valuta. Hiermede heeft het convent alle erfenissen
van Catherina’s ouders ontvangen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
151
Afstand van rechten

onroerend goed

Erf en hof
1
Kampen, Heiligensteeg, tussen Jacob Scroer en de erven Jan Geertsen )

comparanten

Zwolle, Gheert van
Witte, Claes

samenvatting

Comparanten hebben gerechtelijk afstand gedaan ten behoeve van Claes
Witte van hun erf en hof waarvan het huis door brand verwoest is, vanwege
de uitgaande tijns.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
151v
Transport van rechten

onroerend goed

1. Huis met akker land van het goed Heylingen
Kuinre, op de dijk, naast Claes Sticker en Andries Henrijckszen
2. Een erf in Oosterwolt
Steenwijkerwolt

Comparant e. zijde
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Comparant a. zijde
Comparant a. zijde

Priester
Schout
1)
Voor Clarissen convent
Voor erven Lubbe Lenting

) priester

DATUM:

22-09-1539

Comparant
Schuldeiser

En echtg. Catryne
Schout

) koperslager

DATUM:

251

27-09-1539

comparanten

Stickers, Griete
Blijffternicht, Hans

Comparante
Echtgenoot

samenvatting

Comparante verklaart dat haar moeder aan haar zoon Wolter ƒ50 g.g. heeft
nagelaten die zij hem dd 11-03-1539 heeft overgedragen middels een brief
van een jaarlijks erfrente van een half vat boter gaande uit Vollenhove,
onder de klok, waarvan Jochum Sticker uit Amsterdam certificatie heeft
gegeven; zij heeft hem nu als onderpand voor het legaat een jaarlijkse rente
van een kwart vat boter gegeven gevestigd op het goed Heylingen in Kuinre
en daarbij nog ƒ5 g.g. per jaar uit een erf in Oosterwolde. Comparante zelf
heeft de rente van het legaat zo lang haar zoon minderjarig is.
Hiermede zijn alle betrokkenen tevreden: priester Bernt van Dortmont,
Henrick van Dieffholt en Lubbeken Stickers, executeurs van het testament
van wijlen Catherijne Stickers; zij bedanken de moeder.

bijzonderheden

651

652

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
152
Afstand van rechten

DATUM:

05-11-1539

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, t.o. St. Geertruit

comparanten

Joesten, Gheert
Kistemacker, Herman
Smit, Henrijck
Berntsz, Johan

samenvatting

Comparanten, executeurs van het testament van Dove Herman, verklaren
dat Johan Berntsz afstand heeft gedaan van het huis van Dove Herman
vanwege de tins.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
152
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Henrickgen
Brouwer, Zweer
Schene, Herman
Vreen, Jan van
Wesselsz, Henrick
Heere, Herman

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Zweer Brouwer ƒ23 g.g. van 28 stuivers
Brabants de gulden en 5 stuivers.

Executeur
Idem
Idem
Schuldenaar

DATUM:

Priester

13-11-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

252

-Herman Schene is schuldig aan Jan van Vreen ƒ1 g.g. van 28 stuivers
Brabants de gulden; dd 13-11.
-Henrick Wesselsz is schuldig aan Herman Heere 12 stuivers Brabants

653

654

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
152
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geese
Geertken
Gijse, Geert
Brenoort, Geert van
Keyser, Geese
Bogemackers, Grietgen
Reess, Geert van
Hebels, Jan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Geertken in de Halve Maan 10 lichte ponden, te
betalen de helft kontant en de helft op Vastenavond.
-Geert Gijse is schuldig aan Geert van Brenoort een gouden kroon; dd 2511.
-Geese Keyser is schuldig aan Grietgen Bogemackers 5 oord goud, te
betalen met Kerstmis ƒ1 koopmansgulden en de rest voor Kerstmis
daaropvolgend; dd 05-12; Akte is doorgehaald.
-Geert van Reess is schuldig aan Jan Heberls ƒ4½ koopmansgulden en 4½
stuiver; dd 10-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hylle
Pater, Clement
Gronde, Dirck te
Heell, Thijs van

samenvatting

Comparante, erfgename van Johan Claeszen, priester, verstrekt een
volmacht aan drie personen om namens haar de erfenis en goederen te
ontvangen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

152v

24-11-1539

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-01-1540

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem
Idem

253

Echtg. Willem Cluppers
In de Halve Maan

Wed. Roeloff Touslager
Priester van St. Agnethen

655

656

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

DATUM:

08-01-1540

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijse, Gheert
Meppe, Bernt van
Zwartehoep, Gerrijt den
Vriese, Peter
Symens, Geertruit
Brouwer, Jan
Lypoge, Gerrijken
Ulen, Gert metter
Veene, Claes vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bernt van Meppe ƒ3½ g.g. te betalen op
Vastenavond; dd 08-01. Aan Claes vd Veene 5 h.p. en 5 stuivers, 2 voor hout
uit Mastenbroek; dd 08-03, folio 153.
-Gerrijt den Zwartehoep is schuldig aan Peter Vriese 13½ stuivers Brabants;
dd 27-01.
-Geertruit Symens is schuldig aan Jan Brouwer ƒ2 ph.g. en 9½ stuiver; dd
29-01.
-Gerrijken Lypoge is schuldig aan Gert metter Ulen 37½ claeskens en 3
plakken; dd 18-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt
Veen, Jacop vd
Griete
Tolsende, Peter van
Reess, Geert van
Cremer, Henrijck
Post, Gijse
Doerninck, Geert

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser

DATUM:

18-02-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Peter Cremer

Rentmeester Brunnepe

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jacop vd Veen ƒ5 g.g. en 1½ stuiver Brabants.
-De vrouw van Peter Cremer is schuldig aan Peter van Tolsende ƒ14 g.g.
van 28 stuivers Brabants de gulden, 14 plakken de stuiver; dd 23-02.
-Geert van Reess is schuldig aan Henrijck Cremer ƒ22 koopmansgulden van
14 plakken de stuiver; dd 01-03.
-Gijse Post is schuldig aan Geert Doerninck ƒ2½ ph.g. min 5 stuivers en nog
13½ gosselers, te betalen tussen nu en de eerste rechtdag na midvasten; dd
01-03.

bijzonderheden

Geen

254

657

658

659

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

153

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, Geertruijt ten
Kerckhoff, Johan
Hove, Johan ten

DATUM:

10-03-1540

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Scholtinne - Kuinre
Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Johan om namens haar
de rechtsvordering voort te zetten bij de schout van Kampen tegen Bernt
Gaetsitten en daarbij al het nodige te doen zoals zij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
153
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrijcksdr, Geese
Lanckvelt, Goert van
Urck, mr Volcker van
Wolffs, jfr

samenvatting

Comparante, erfgename van mr Jan Tymensz, verklaart van de executeurs
van haar heeroom, mr Jan Tymensz de erfenis ontvangen te hebben zoals in
het testament vermeld, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Contract

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wouw, mr Gheert van
Pijbesz, Dominicus
Adamsz, Jacop

samenvatting

15-03-1540

Comparante
Momber
Executeur
Idem

1

Uit Geele )

) dochter van mr Jan Tymensz broer

153v

DATUM:

19-03-1540

Comparant
Opdrachtgever
Idem

Klokkengieter
Bgm Leeuwarden

Comparant verklaart dat hij met Dominicus Pijbesz en Jacop Adamsz
overeen gekomen is dat hij, comparant, ten behoeve van de stad
Leeuwarden, tussen nu en Pinksteren hier in Kampen zal maken en leveren
een goede klok, met goed geluid en goede klank, wegend ongeveer 3000
pond, waarvoor hij heeft ontvangen 2200 pond klokspijs, nog 800 pond te

255

leveren binnen 2 à 3 weken; zo niet, dan zal comparant dit zelf kopen op
kosten van opdrachtgevers. Comparant belooft de voorwaarden te
accepteren, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen. Na aflevering
van de klok zal de stad hem betalen.

660

661

662

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
154
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Lubbertsz, Gerryt
Franckensz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Franckensz een bedrag van
ƒ450 koopmansgulden van 25 stuivers de gulden, waarmee in Amsterdam
betaald kan worden, afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij
van hem gekocht heeft en belooft te betalen in vier termijnen, alle jaren met
Pasen m.i.v. 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met
toebehoren en al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt
Cleve, Henrijck van

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Henrijck van Cleve een
brouwketel met toebehoren voor ƒ50 g.g., die comparant reeds heeft
ontvangen; koper heeft deze ketel weer aan comparant geleend tot
Michaelis a.s., mocht hij de ketel langer willen huren, dan is dat mogelijk.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
154
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geese
Henrijcksz, Heijmen
Geertruit

DATUM:

22-03-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

154

DATUM:

Kuinre

12-04-1540

Comparant
Koper

DATUM:

16-04-1540

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares

256

Echtg. Frans Tymens
Echtg. Cornelijs v.Gelre

Dubbeltsz, Claes
Gijse, Geert
Jansz, Willem

663

664

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Heijmen Henrijcksz ƒ2 g.g. van 28 stuivers de
gulden, te betalen op St. Jacop a.s.
-De vrouw van Cornelijs van Gelre is schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ1½
ph.g. van 14 stuivers en nog 10 stuivers; dd 16-04.
-Geert Gijse is schuldig aan Willem Jansz zes mud haver, de mud van 13
stuivers Brabants en 14 plakken de stuiver; dd 19-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
154v
Kindsdeel

onroerend goed

Huis en hof

comparanten

Ram, Goert in den
Ross, Coen

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met Coen Ross alle goederen die wijlen
comparants zoon, Bernt Geertsz en wijlen Lysken Koens, dochter van Coen
Ross, nagelaten hebben, verkocht heeft voor een bedrag van ƒ85 g.g., dat
de dochter van Bernt en Lysken, Alijt, recht heeft op dit bedrag en dat hij
overweegt het kind op te voeden totdat zij volwassen is; met goedvinden
van de familieleden en als het kind in staat is voor zich zelf te zorgen, zal hij
haar dan uitbetalen. Mocht zij sterven, dan komt het geld voor de helft bij de
familie van de vader en voor de andere helft bij die van de moeder. Beide
vaders accepteren dit en Goert stelt als onderpand zijn huis en hof. Ook de
grootouders Coen Ross en Beerte Geerts zijn het hiermee eens.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Lening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoijer, Ghijsbert Henrijcx
Roeloffsz, Thonis
Roeloffs, Griete

samenvatting

DATUM:

21-04-1540

Comparant
Comparant

155

DATUM:

23-04-1540

Comparant
Comparant
Schuldeiseres

Wed. Roeloff Cremer

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Griete Roeloffs elk ƒ50
ph.g. van 25 stuivers Brabants als lening en beloven haar dit terug te
betalen als zij daarom vraagt, waarvoor zij elk als onderpand stellen al hun
goederen.
NB. in de kantlijn: op 18-03-1544 meldt Griete Roloffs dat Gijsbert betaald
heeft ƒ20 ph.g. en dat de rest blijft staan tegen ƒ1½ ph.g. per jaar; op 26-031544 hebben Griete en haar zoon Thonis dit kwijtgescholden.

257

665

666

667

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghijse, Gheert
Cleve, Henrijck van
Hodde, Henrijck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrijck van Cleve een bedrag van
ƒ26 g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van een kogge die hij van
Henrijck gekocht heeft en zal betalen binnen acht maanden, n.l. vanaf mei
iedere maand ƒ3 g.g. zodat met Vastenavond 1541 alles betaald is, waarvoor
hij als onderpand stelt zijn vier paarden en al zijn goederen. Er wordt een
borg aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
155
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt
Helie
Brouwer, Goert
Wayer, Gheert
Gheertsz, Gheert
Santvuerder, Lambert

DATUM:

29-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

02-06-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Geert Egberts

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de vrouw van Geert Egberts ƒ6½ g.g. van 28
stuivers.
-Goert Brouwer is schuldig aan Gheert Wayer ƒ2 ½ g.g; dd 28-06.
-Gheert Gheertsz is schuldig aan Lambert Santvuerder ƒ11 g.g. van 28
stuivers de gulden; 06-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

155v

DATUM:

258

19-06-1540

668

669

670

comparanten

Buyter, Gheert
Hoff, jfr Stijne
Meeus, Cornelius

Comparant
Comparante
Momber

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen dat de goten die
Gheert aangelegd heeft en die het water van beide huizen leidt naar de
plaats van comparante, voortaan op beider kosten onderhouden zullen
worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Werkplaats linnenwever

comparanten

Geertsz, Gheert
Dircx, Stijne

DATUM:

07-07-1540

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Dirck Tijs

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Stijne Dircx ƒ8 ph.g. van 25
claeskens de gulden, afkomstig van een linnenwevers werkplaats met
toebehoren die hij van haar gekocht heeft en belooft de helft te betalen met
St. Jan 1541 en de andere helft met Michaelis daaropvolgend, waarvoor hij
de werkplaats ten onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gheert
Pynninck, Gheert
Brouwer, Gerrijt
Bloeme, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Gheert Pynninck ƒ19 g.g. wegens huishuur.
-Gerrijt Brouwer is schuldig aan Willem Bloeme ƒ14 g.g. en 1 oord; hij was al
schuldig ƒ21 g.g. en 1 oord die hij zal betalen op Michaelis a.s.; dd 18-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

15-07-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

156

DATUM:

259

28-07-1540

671

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baeck, Gheert
Bloeme, Willem
Bommelen, Geertruijt v.
Apell, Herman ten
Bommelen, Geertruijt v. - jr
Hille

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Geert Egberts

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Bloeme ƒ45 g.g.van 28 stuivers
Brabants, de stuiver van 15 plakken, te betalen met Michaelis a.s.
-Geertruijt van Bommelen is schuldig aan Herman ten Apell ƒ4½
koopmansgulden; dd 30-07.
-Geertruijt van Bommelen de Jonge is schuldig aan de vrouw van Geert
Egberts ƒ6 ph.g. en 2 stuivers van 14 plakken; dd 03-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
156
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Borchertsz, Gheert
Loeze, Gheert
Kuynreturff, Henrijck
Indick, mr Godschalk t.
Ens, Frans van
Wilsum, Henrijck van

DATUM:

12-08-1540

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

1

voor Jan vd Sande )
2

voor Luyttgen v. Wilsum )

samenvatting

Comparanten ter ene en ter andere zijde hebben als taak een maagscheiding
te maken met toestemming van beide partijen: te weten, Jan van der Sande
zal zijn kleinkinderen bij zich nemen en verzorgen, de vader Luyttgen zal de
voogden van de kinderen ƒ15 g.g. per jaar geven, afkomstig van Jan vd
Sande voor zijn dochter, zoals genoteerd in de huwelijkse voorwaarden,
gevestigd op een goed in Gelderland, te beleggen voor de kinderen; verder
krijgen de kinderen hun moeders kleren en kleinodiën, 3 stukken goud,
kussens en hoezen, die allemaal in Brunnepe in het klooster in een kist
bewaard worden en verkocht zullen worden. Mochten de kinderen
overlijden, dan vervalt alles aan hun vader; als de vader overlijdt, zal de
jaarlijkse rente gedeeld moeten worden met diens voorkinderen, waarbij het
grootste deel naar de kinderen van Bitter vd Sande gaat, behoudens de
regelingen van het testament.

bijzonderheden

1

) en Anne en Griete, de kinderen van zijn overleden dochter jfr Bitter vd
Sande
2
) schoonzoon

260

672

673

674

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
156v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Borchertsz, Gheert
Veene, Tymen vd
Glauwe, Johan
Cromme, Elart
Aemstell, Gheert van
Maeler, Ernst

DATUM:

17-08-1540

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

Raadsleden

Echtg. Lysken Blauwe
En Anna Blauwe

samenvatting

De raadsleden zijn intermediair bij het conflict tussen comparanten ter ene
zijde en die ter andere zijde inzake een handschrift van ƒ86 g.g. door wijlen
Henrijck Blauwe en zijn zuster Lysken Blauwe ondertekend.
Het handschrift zal weer worden ingebracht in het sterfhuis van Jutte
Blauwe, zodat iedere erfgenaam een gelijke portie krijgt, onder voorwaarde
dat Gheert van Aemstell en echtgenote de helft zullen terugbetalen, ƒ43 g.g.
en Johan en Kathrijn, de kinderen van wijlen Henrick Blauwe, de andere
helft ad ƒ43 g.g., zodat beide partijen hun derde deel van de erfenis, ƒ28½
g.g. en 5 stuivers Brabants mogen korten en elk nog moeten betalen ten
behoeve van de kinderen van Johan te Water ƒ14 g.g.en 10 stuivers
Brabants. Hiermede is alles geregeld: partijen zullen elkaar kwijtschelden de
ƒ7 g.g. waarvoor onderpand is afgegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen de Morrenbrug en de St. Jacobssteeg

comparanten

Bommelen, Geertruijt v.
Meeus, Cornelius
Dochter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter om namens haar over
te dragen aan Alffert vd Veene en Jacop vd Veen een huis in de stad en
daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete

157

DATUM:

17-08-1540

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

01-09-1540

Schuldenares

261

Wed. Jan v. Bommelen

Echtg. Peter Cremer

Ens, Claes van
Willems, Ghijsbert
Egberts, Gheert

675

676

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Claes van Ens ƒ50 g.g.
-Ghijsbert Willems is schuldig aan Gheert Egberts ƒ23 g.g.; dd 20-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
157v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Willems, Ghijsbert
Wouw, Jaspar
Woltersz, Wybrant
Gerrijts, Claes
Hodde, Henrijck

DATUM:

23-09-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Idem
Idem
Idem

Kinderen M. Gerrijts
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen Michiell
Gerrijts, alias Zwarte Michiel, een bedrag van ƒ184 van 17½ stuiver
Brabants, dd 1539 gepubliceerd, afkomstig van een karveelschip met
toebehoren dat comparant van de voogden over de kinderen van Zwarte
Michiel heeft gekocht en belooft de helft te betalen op Maria Lichtmis a.s. en
de andere helft op dezelfde dag in 1542 en bovendien heeft hij beloofd in
Amsterdam, Deventer en Kampen te betalen ƒ25, 6 stuiver en 1 oord volgens
een cedule door de secretaris van de stad geschreven, waarvoor hij als
onderpand stelt het karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen,
om eventuele schade te vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
158
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Gheert
Buest, mr Henrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn neef mr Henrick Buest verantwoording te
hebben ontvangen van alles wat deze voor comparant ontvangen heeft dd
18-06-1535 tot nu toe: gedurende 5 jaar op St.Lucia ƒ4 g.g. van 26 stuivers
Brabants en gedurende vier jaar op St. Gregorius ƒ7½ van 28 stuivers
Brabants; comparant heeft dit geld ontvangen, waarvoor hij hem bedankt
met belofte van vrijwaring. Tevens heeft comparant ontvangen de twee
gezegelde rentebrieven, zijn eigenhandig geschreven testament, een brief
van de stad Kampen ad 1 oord goud per jaar en een goed notarieel
instrument, een akte, over de dood van zijn neef Vrerijck Jansz, geschreven
in Engeland, waarvoor hij ook bedankt.

Comparant
Beheerder

262

St. Michaelsavond - 1540

Goudsmid
Priester - neef

677

678

679

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
158
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Nabbe, Jan
Keyser, Geese
Elegast, Heyman
Ariaens, Grethe
Corvemacker, Robert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Nabbe 23 stuivers.
-Geese Keyser is schuldig aan Heyman Elegast 22 stuivers van 14 plakken;
dd 21-11.
-Grethe Ariaens is schuldig aan Robert Corvemacker 19 stuivers van 14
plakken; dd 21-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
158
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gheert
Dubbeltsz, Claes
Arentsz, Gheert
Tijmensz, Frans
Amstell, Gheert van
Cleve, Henrick van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ5 ph.g. van 25 stuivers
Brabants.
-Gheert Arentsz is schuldig aan Frans Tijmensz ƒ11 ph.g. van 25 stuivers
Brabants en 14 plakken de stuiver, te betalen op St. Maarten a.s.; dd 26-11.
-Gheert van Amstell is schuldig aan Henrick van Cleve ƒ8 g.g. Hollandse
valuta van 15 plakken de stuiver en nog 8 stuiver; dd 29-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
158v
Afrekening

DATUM:

20-10-1540

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Adriaen Wever

24-11-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

263

29-11-1540

680

681

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgerszen, Gerrijt
Ricolt, mr

samenvatting

Comparant verklaart dat hij wijlen mr Ricolt, scheepstimmerman, ƒ70 ph.g.
schuldig was vanwege een potschip en dat door tussenkomst van Willem
Bloeme, Jonge Reyner en Zwarte Wynolt overeenstemming is bereikt over
de schade die comparant geleden heeft; er is afgesproken dat comparant
aan de erfgenamen van mr Ricolt nog ƒ40 ph.g. zal betalen: n.l. ƒ1 ph.g.
kontant, ƒ4 ph.g. met Pasen a.s. en de rest in twaalf halfjaarlijkse termijnen
van ƒ3 ph.g. Mocht hij in gebreke blijven met afbetalen, dan zal hij de
volledige som moeten betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
158v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, bij de St.Jorgens kerk, tussen Jacop Jans en Johan Cornelisz

comparanten

Bernts, GeeseFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Saedelmaicker, Henrijck
Graes, mr Jacop van

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

Doesburg
Scheepstimmerman

05-01-1541

Comparante

Wed. Bernt Henrijcx

Momber
Koper

samenvatting

Comparante verklaart dat zij om haar schulden te betalen verpand heeft aan
mr Jacop van Graes de overwaarde van haar huis, strekkend tot aan de
stadswetering, belast met 3½ h.p. per jaar, op voorwaarde dat zij na betaling
van de schuld, weer over het huis kan beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159
Onderpand

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Paels, Griete
Kreyinck, Geert
Cock, Pieter
Kuynretorff, Geert
Endouwen, jfr Lubbe van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij gerechtelijk ten onderpand heeft gesteld aan
Geert Kuynretorff en jfr Lubbe van Endouwen al haar nagelaten goederen,
roerende en onroerende, voor de schulden die zij bij hen heeft, om zo
betaling zeker te stellen.

DATUM:

264

05-01-1541

Schuldenares
Momber
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

682

683

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, Geese
Schroer, Jacop
Brouwer, Gheert
Backer, Geerloff
Geertruyt
Touwslagers, GrieteFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.

DATUM:

07-02-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Cornelis v. Geller

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jacop Schroer 24 stuivers Brabants van 14
plakken de stuiver.
-Gheert Brouwer is schuldig aan Geerloff Backer ƒ7 ph.g. en een ½ oord; dd
21-02.
-De vrouw van Cornelis van Geller is schuldig aan Griete Touwslagers ƒ1½
koopmansgulden; folio 159v, dd 04-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Alberts, Gijse
Arentsz, Luytken

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luytken Arentsz een bedrag van
ƒ120 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat
hij van Luytken gekocht heeft, hij belooft gerechtelijk dit te betalen op drie
achtereenvolgende Pinksteren met ƒ40 koopmansgulden m.i.v. 1542,
waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met toebehoren en al zijn
overige goederen.
NB. in de kantlijn: op diverse data zijn de betalingen genoteerd; de derde
termijn is doorgegeven aan Arent Leffers.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-02-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

265

684

685

686

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jansz, Goossen
Peters, Marrijken

DATUM:

04-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres

i.d. Hagen

samenvatting

Comparant is schuldig aan Marrijken Peters in de Hagen een bedrag van ƒ64
ph.g. van 25 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver, afkomstig van een
potschip met toebehoren dat hij van haar gekocht heeft; hij belooft te
betalen ƒ20 ph.g. in mei a.s. en de rest in twee termijnen met Pasen
daaropvolgend en het jaar erna, waarvoor hij als onderpand stelt het
potschip met toebehoren en al zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 11-07-1541 meldt schuldeiseres de eerste betaling te
hebben ontvangen; de rest doet zij over aan Henrijck Hodde als betaling van
haar schulden; data zijn vermeld.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Geert
Metseler, Coert
Waijer, Geert
Dirxsz, Henrick
Bommelen, Geertruijt van
Kuinre, Wijbrant uute

DATUM:

07-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Junior

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Coert Metseler ƒ5 ph.g. en 18 stuivers Brabants.
-Geert Waijer is schuldig aan Henrick Dirxsz ƒ6 ph.g.; folio 160, dd 09-03.
-Geertruijt van Bommelen de Jonge is schuldig aan Wijbrant uute Kuinre ƒ4
ph.g. en 1 oord; folio 160, dd 10-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
159v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Muller, Geert
Naps, Albert

samenvatting

Comparant is schuldig aan de minderjarige kinderen van Albert Naps een
bedrag van ƒ23 ph.g., de stuiver van 14 plakken, afkomstig van een schuit

DATUM:

10-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

266

die hij gekocht heeft en belooft te betalen ƒ5 ph.g. met midvasten a.s., op St.
Jacob ƒ6 ph.g. en op Vastenavond 1542 ƒ6 ph.g. en met Michaelis ƒ6 ph.g.,
waarvoor hij als onderpand stelt de schuit en al zijn overige goederen. Hij
zal betalen aan mr Godschalk ten Indick en Engbert Bartolsz.

687

688

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
160
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Jansz, Gheert
Petersz, Remmelt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Remmelt Petersz een bedrag van
ƒ260 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een koggeschip met
toebehoren dat hij van Remmelt gekocht heeft, te betalen op St. Maarten ƒ72
ph.g., in 1542 hetzelfde bedrag, op St. Maarten 1543 weer ƒ72 en de rest in
1544, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en
zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
160
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Dirxsz, Gheert
Peters, Jan
Henrijx, Dirck
Jans, Wendele

DATUM:

14-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-03-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiseres

Overleden
In de Hagen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Peters en wijlen Dirck Henrijx
een bedrag van ƒ26 ph.g. van 25 stuivers Brabants en 14 plakken de stuiver,
afkomstig van een schuit die hij van Jan Peters en de erven Henrijx gekocht
heeft en belooft met Pasen a.s. ƒ7 ph.g. te betalen, met St. Michiel ƒ12 ph.g.
en de rest met Pasen 1542, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit en
zijn overige goederen. NB. in de kantlijn: betaaldata.
Verder meldt comparant schuldig te zijn aan Wendele Jans in de Hagen een
bedrag van ƒ41 ph.g. afkomstig van de aankoop van genoemde schuit, te
betalen met Pasen 1542 ƒ5 ph.g., op St. Michiel ƒ12 ph.g., met Pasen 1543
ƒ12 ph.g. en met St. Michiel ƒ12 ph.g., waarvoor comparant ook de schuit
als onderpand geeft.
NB. in de kantlijn: de betaaldata.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

267

689

690

691

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
160v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boven de Poorte, Geertgen
Wieringe, Jan van
Geertruijdt
Reyners, Lubbert
Wynolt, Zwarte
Gerrijt(gen)

16-03-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares

Echtg. Cornelis v. Geller

Echtg. Herman Schene

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan van Wieringe 2 rijder en 22 stuivers van 14
plakken.
-De vrouw van Cornelis van Geller is schuldig aan Lubbert Reyners ƒ4½
ph.g. min een ½ oord, te betalen 8 dagen voor Palmzondag. Verder ook aan
Zwarte Wynolt ƒ7 ph.g.; dd 16-03.
-De vrouw van Herman Schene is ƒ3½ ph.g. schuldig van 14 plakken de
stuiver; dd 23-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
160v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wannemackers, Gerrijtgen
Joncker, Symon
Wieringen, Jacop van

samenvatting

Comparante verklaart van haar zwager Jacop van Wieringen de erfenis
ontvangen te hebben van haar overleden zuster Anna, waarvoor zij hem
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
161
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Loze, Geert
Vaght, Geertgen Johansz
Hugensz, Johan

Comparante
Momber
Zwager

DATUM:

268

28-03-1541

ongedateerd

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Doetinchem

692

693

694

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Hugensz ƒ91 c.g. en 1
oord, van 20 stuivers Brabants de gulden en 15 plakken de stuiver, te
betalen op Pasen 1542 afkomstig van een half karveelschip dat hij van hem
gekocht heeft. Schuldeiser zal hem korten een ƒ½ voor de wijnkoop.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
161
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hulleman, Gerrijt
Schoemacker, Luytgen
Geertruyd
Sneeck, Johan
Wouw, Jan van

DATUM:

02-05-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtg. Cornelis v. Gelre

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Luytgen Schoemacker ƒ2 ph.g. en 1 oord.
-De vrouw van Cornelis van Gelre is schuldig aan Johan Sneeck ƒ14 ph.g.
waarvan betaald 3 ton Hamburgs bier; dd 02-05. Verder is zij schuldig aan
Jan van Wouw 12 schelling groot en 2 stuivers Brabants; dd 02-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
161
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt
Fijken
Wesselsz, Dirck

DATUM:

06-05-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiser

1

Dochter wijlen Berent )

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de dochter van wijlen Koert Cappen 3 Gelderse
rijder, te betalen in drie termijnen, te weten op St. Michiel a.s., op Martini en
op Midwinter.
Hij is ook schuldig aan Dirck Wesselsz 9 Gelderse rijder wegens geleend
geld, te betalen op Michael a.s., waarvoor hij als onderpand heeft gesteld 2
koeien.

bijzonderheden

1

RAK 80

FOLIO:

) Cappen

161

DATUM:

269

11-05-1541

695

onderwerp

Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Cuynretorff, Geert

samenvatting

Comparant. als mede-executeur van Roloff Morlynck en diens vrouw Lubbe,
verklaart te hebben overgedragen aan de kinderen van wijlen Willem
Morlynck, Henrick, Alijt en Gese, ƒ10 g.g. te ontvangen van de kerkvoogd uit
Meppel, die dit aan comparant schuldig is, afkomstig van een stuk land en
na ontvangst van het geld zijn er geen aanspraken meer.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
161v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Geertruijt
Roberts, Griete
Jansz, Geert
Willemsz, Arent

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Griete Roberts ƒ3 ph.g. Hollands en 4 stuiver.

Comparant

DATUM:

Priester

18-05-1541

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Cornelis van Geller

-Geert Jansz is schuldig aan Arent Willemsz een bedrag van ƒ60 ph.g. van
25 stuivers en 14 plakken de stuiver, waarvan hij ƒ20 ph.g. kontant zal
betalen met Martini a.s., met Midwinter ƒ10 ph.g., met Pinksteren 1542 ƒ10
ph.g., ƒ10 ph.g. met Martin in hetzelfde jaar en de laatste termijn weer met
Pinksteren. Deze schuld is afkomstig van een potschip met toebehoren dat
hij van Arent gekocht heeft en dat hij als onderpand stelt evenals zijn
overige goederen; dd 25-05.

696

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
162
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dotechem, Gheert van
Kerckhof, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren aan Johan Kerckhof te hebben overgedragen een
bedrag van ƒ20 g.g., van 2 h.p. de gulden, dat Dirck Andriesz hem schuldig
was volgens schuldbekentenis genoteerd in het stadsboek, waarvan Johan
de kopie heeft; Johan zal comparant en diens zoon terstond ƒ13 g.g.
betalen, zodat er wederzijds geen aanspraken meer gemaakt kunnen
worden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

2e Pinksterdag 1541

Comparant
Schuldeiser

270

En zoon Frans

697

698

699

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
162
Schuldbekentenis

DATUM:

08-06-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gherbrants, Geert
Egbertsz, Henrick
Schulte, Johan
Gheye, Dirck
Matijsz, Henrick
Urck, Volkert van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck Gheye, vanwege de
erfgenamen van Stijne Berntsz, een bedrag van ƒ8 g.g. en 4½ stuiver, de
gulden van 28 stuivers Brabants. Verder zijn zij nog schuldig aan Henrick
Matijsz ƒ5 g.g. min 1 oord, te betalen volgend jaar; ook zijn zij schuldig aan
Dirck, Henrick en Volkert van Urck ƒ18 g.g. samen, te betalen op Martini a.s.
De genoemde erfgenamen, Lambert Frerixsz, Jan Henrix en Jan Berntsz
zullen de borgen schadeloos houden.
NB. in de kantlijn: op 08-07-1541 is de schuld aan Dirck Geye en Henrick
Matijsz betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijse, Gheert
Jufferen

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

06-07-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres

In het Buitenconvent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de jufferen in het Buitenconvent
een bedrag ƒ5 g.g. min 4 stuivers te betalen alle veertien dagen ƒ1
Hoorngulden totdat alles is betaald op St. Maarten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Potschip

comparanten

Hulleman, Gerrijt

162v

DATUM:

Comparant

271

07-07-1541

Gosensz, Jacob

700

701

702

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart dat Jacob Gosensz zal ontvangen ƒ60 ph.g. van het
bedrag dat Mechtelt, de weduwe van Jacob Coerts hem schuldig is vanwege
een potschip dat hij heeft gemaakt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
162v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lochum, Geert van
Lochum, Dirck van
Woltersz, Peter
Broecken, Joost A. vd

DATUM:

11-07-1541

Comparant
Comparant
Schuldenaar
Schuldeiser

Kremer - en echtg. Griete
De weduwe van …

samenvatting

Comparanten verklaren dat Peter Woltersz en diens echtgenote schuldig
zijn aan de weduwe van Joost Arent vd Broecken, wonend te Amsterdam in
de Kroone, een bedrag van ƒ70, van 20 stuivers Brabants de gulden,
vanwege kremerijen en dat schuldenaar heeft beloofd te betalen in drie
termijnen m.i.v. 12 september en de andere termijnen telkens 3 maanden
daarna, waarvoor zij zelf borg staan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
162v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santinck, Geert
Munster, Berent van

28-07-1541

Comparant
De vrouwe van …

Heer te Buren

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van de vrouw van Berent van Munster vanwege
Johan ten Hove ontvangen heeft, dd na St. Margarete j.l., de jaarlijkse rente
van ƒ5 g.g. volgens schuldbekentenis, waarvoor hij hem bedankt. Verder
vermeldt hij dat hij de rentebrief van Johan ten Hove niet heeft overhandigd,
omdat Roeloff Steenberch hem alsnog een el laken schuldig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
163
Schuldbekentenis

DATUM:

272

29-07-1541

703

704

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wayer, Geert Willemsz
Blome, Willem
Geertruijt
Claesz, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Cornelis v. Geller

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Blome ƒ3 g.g. van 14 plakken de stuiver.
-De vrouw van Cornelis van Geller is schuldig aan Henrick Claesz 25
stuivers Brabants; dd 29-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
163
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Gedden, Gerrijt
Luytcens, Mathijs

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mathijs Luytcens een bedrag van
ƒ191 koopmansgulden afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat
hij van hem gekocht heeft en belooft in drie termijnen te betalen, n.l. op St.
Jacob a.s. een derde deel m.i.v. 1542 enz, waarvoor hij als onderpand stelt
het koggeschip met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egberts, Geese
Tyele
Geert
Robers, Griete
Wyringen, Jan van
Henrijcxs, Griete
Hoyer, Geert

samenvatting

DATUM:

03-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

05-08-1541

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Lub. v. Geelmuden
Echtg. Cornelis v. Gelre

-Comparante verklaart namens Jan van Delden schuldig te zijn aan de
vrouw van Lubbert van Geelmuden ƒ8 g.g.
-De vrouw van Cornelis van Gelre is schuldig aan Griete Robers 38 stuivers
Brabants; dd 08-08.
Zij is ook schuldig aan Jan van Wyringen ƒ6 koopmansgulden, te betalen
binnen 1 maand; dd 26-08.
-Griete Henrijcxs is schuldig aan Geert Hoyer 11½ stuiver Brabants; dd 3108.

273

705

706

707

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
163v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Ghese
Metseler, Geert
Friese, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar dochter Lijsbeth als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 ph.g. van 25 stuivers Brabants de
gulden, de rente gebruikt zij om haar op te voeden en te verzorgen, waarmee
de voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gyse, Gert
Brouwer, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Brouwer ƒ5 g.g. van 28 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Preysinck, Gheert
Geertsz, Wicher
Hansz, Johan
Lambertsz, Jan

samenvatting

Comparanten en hun andere gezellen verklaren Jan Lambertsz te hebben
gemachtigd om een bedrag van 18 lichte ponden en 1 oord te innen die zij
gezamenlijk tegoed hebben van ene Bernt Doevert, burger uit Zwolle.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-09-1541

Wed. van Claes Jansz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder
Grootvader

19-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

163v

DATUM:

06-10-1541

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

274

708

709

710

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
164
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pyninck, Gheert
Rynersz, Garbrant

07-10-1541

Comparant
Schuldenaar

En Hille

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben het bedrag van ƒ50 ph.g. dat hij
geleend had aan wijlen Garbrant Rynersz en diens vrouw Hille, met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
164
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruyt
Henrick
Jansz, Gerrijt
Berentsz, Joachym

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de zoon van Claes Dubbeltsz ƒ5
koopmansgulden en 2 stuivers Brabants.
-Gerrijt Jansz is schuldig aan Joachym Berentsz ƒ12 koopmansgulden van
20 stuivers de gulden en 14 plakken de stuiver wegens een lening om zijn
potschip te betalen op Martini a.s., waarvoor hij als onderpand stelt het
schip met toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
164
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrancke, Goosen
Vrancke, Jacop
Claesz, Vranck

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun
moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van

DATUM:

11-10-1541

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

03-11-1541

Comparant
Comparant
Vader

275

Echtg. Cornelis v. Gelre
Zoon Claes Dubbeltsz

Broers

vrijwaring.

711

712

713

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
164v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Rutgersz, Gerrijt
Johansz, Evert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Johansz een bedrag van
ƒ28½ ph.g. en een snaphaan Hollands afkomstig van een potschip met
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; hij belooft te betalen met Pasen
ƒ10 ph.g., op St. Victor ƒ9½ ph.g. en de rest met Pasen 1543, waarvoor hij
als onderpand stelt het potschip met toebehoren en zijn overige goederen.
Schuldenaar heeft voor deze koop in Deventer voor Cornelis Henrijcx in het
stadsboek laten registreren een bedrag van ƒ26 ph.g., waarvan Cornelis
belooft hem te vrijwaren na betaling.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
164v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franckesz, Goosen
Wieringen, Peter van - jr

samenvatting

Comparant verklaart, na ontvangst van het geld, te hebben overgedragen
aan Peter van Wieringen de Jonge een schuldbekentenis van ƒ45
koopmansgulden te betalen op Michaelis a.s. die hij van zijn vader heeft
ontvangen bij de erfscheiding van zijn moeders goederen, op naam van
Cruse Willem en genoteerd in het stadsboek dd 04-11-1541; mocht
schuldenaar op die datum niet betalen, dan zal comparant het voorschieten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
165
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

04-11-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Begunstigde

DATUM:

276

01-12-1541

07-12-1541

comparanten

714

715

Backer, Gerriken
Johans, Luytken
Geertgen
Tymens, Frans

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Cornelis v. Geller

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Luytken Johans ƒ2 ph.g. en 1 oord, de stuiver
van 14 plakken.
-De vrouw van Cornelis van Geller is schuldig aan Frans Tymens ƒ2½
koopmansgulden en 4 stuivers Brabants, waarvoor zij hem belooft een vrije
woning te leveren tot Pasen a.s.; dd 13-01-1542.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
165
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lewen, Gheert van
Hoppenbrouwer, Henrijck
Visschers, Griete
Droochscheerder, Brant

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrijck Hoppenbrouwer een bedrag van ƒ28
g.g. die schuldeiser ontvangen zal van de pensie (vergoeding als schepen)
van wijlen Gijsbert van Lewens vaders.
-Griete Visschers is schuldig aan Brant Droochscheerder 18 claeskens; dd
18-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
165
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Looze, Gheert
IJsselmuiden, Ernst v.
Urck, mr Volcker v.
Cleef, Henrijck v.
Indyck, mr Gotschalk
Hansz, Jorgen

samenvatting

DATUM:

17-01-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

18-01-1542

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

1

Voor Goosen v. Voorst )
Idem
Voor jfr Mette v. Voorst

Comparanten, door de raad afgevaardigd, zullen bemiddelen tussen
comparanten ter ene zijde en die ter andere zijde inzake de scheiding tussen
broers en zusters van de erfenis van Tymen van Voorst, hun vader en Fije
hun moeder.
Goosen van Voorst en zijn zusters Anna en Cornelia krijgen alle roerende /
onroerende goederen; zijn zuster Mette zal ontvangen een bedrag van ƒ200
g.g. in de vorm van een jaarlijkse rentebrief van ƒ14 g.g. min 1 oord op de
schatkist van Kampen, waarmee zij is uitgekocht en geen aanspraken meer
heeft op de nagelaten goederen.

277

716

717

718

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
165v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olfers, Geertruidt
Berentsz, Bernt
Tulmans, Floria

samenvatting

Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar
vader ontvangen te hebben. Bernt en de andere kinderen, Claes, Alijdt en
Mette, krijgen hun deel en Floria zal hen verzorgen tot hun 25e jaar.
Comparante krijgt ook nog een bed met toebehoren, enkele schotels en
huisraad die zij moet delen met haar zuster Mette.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
166
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruidt
Wieringen, Zwaene van
Keysers, Gese
Baers, Theeus
Heyden, Arent van der

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Zwaene van Wieringen ƒ3½ koopmansgulden.
Aan Arent van der Heyden is zij schuldig ƒ8 ph.g. en een ½ oord, te betalen
ƒ4 ph.g. binnen 14 dagen en de rest op Palmzondag a.s.; dd 01-02.
-Gese Keysers is schuldig aan Theeus Baers 38 stuivers Brabants van 14
plakken; dd 01-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
166
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Deventer, Geert Henr.,

) en zusters Cornelia en Anna van Voorst

19-01-1542

Comparante
Momber
Moeder

DATUM:

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Comparant

278

23-01-1542

26-01-1542

Echtg. Cornelis v. Geller

Wilsum, Luyken van

719

720

721

Schuldenaar

wdn. van Anna

samenvatting

Comparant verklaart dat hij een schuldbekentenis heeft op naam van
Luyken van Wilsum van 8 h.p. per jaar op Odulphusdag uit te keren,
waarvan 5 h.p. zijn afgelost, die hij ontvangen heeft van zijn vrouws oom
Herman Struver en comparant heeft dit overgeleverd aan Henrick Dubbeltsz,
die de resterende ponden mag ontvangen ten behoeve van Gijsbert Teusz
die nu in Engeland is. Johan Borchertsz, zijn zusters man, scheldt nu dit
bedrag kwijt aan Luyken van Wilsum; Henrich Dubbeltsz die de
schuldbekentenis heeft, onderschrijft dit.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Albertsz, Gijse
Albertsz, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Jacob om namens hem de
vorderingen te innen die hij met zijn broer heeft op Claes Pilgrimsz uit
Blankenham en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrancke, Goosen
Willemsz, Roeloff

samenvatting

Comparant is schuldig aan Roeloff Willemsz een bedrag van ƒ15 g.g. van 28
stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver, afkomstig van drie Kamper lakens
die Goosen van Roeloff heeft gekocht en die betaald moeten worden met
Pinksteren, waarvoor comparant als onderpand stelt een rentebrief ad 2½
h.p. per jaar, gezegeld door Thonis Jansz en Evert vd Veene, dd 04-05-1522.
NB. in de kantlijn: op 30-10-1542 heeft Femme Ulrix de akte laten doorhalen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

166

DATUM:

27-01-1542

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-02-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

279

13-02-1542

722

723

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bommelen, Geertruyt v.
Brouwers, Alyt
Keysers, Gese
Reyners, Lubbe

samenvatting

-Comparante is schuldig voor haar dochter Geertruyt aan Alyt Brouwers 5
h.p., te betalen met Pasen, vanwege huishuur.
-Gese Keysers is schuldig aan Lubbe Reyners ƒ4 ph.g. en 2 stuivers
Brabants; folio 167, dd 27-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
166v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Oetsz, Griete
Lanckvelt, Goert van
Claesz, Hessel

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hessel Claesz een bedrag van ƒ12
koopmansgulden, afkomstig van een karveelschip door wijlen haar man van
Hessel gekocht en dat zij binnen 8 jaar moet betalen, jaarlijks op
Vastenavond ƒ1½ koopmansgulden, m.i.v. 1543.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
167
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clinckenborch, Goosen
Baers, Theeus
Geese
Baers, Evert

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

18-02-1542

Schuldenares
Momber
Schuldenaar

DATUM:

Wed. Peter Oetsz

01-03-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar

Wed. Jan Wilmers

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Theeus Baers ƒ5 ph.g. 6 stuivers Brabants van
14 plakken de stuiver.
-Comparante verklaart dat Evert Baers haar man schuldig was 30 stuivers
Brabants wegens vrachtkosten van hout en dat hij dit aan haar betaald
heeft, waarvoor zij hem bedankt; dd 03-03.

bijzonderheden

Geen

280

724

725

726

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
167
Afrekening

DATUM:

03-02-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruydt
Bulleker, Claes

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zoon Claes Bulleker een tresor aan Herman
Brouwer geleend had die haar toebehoort en dat zij deze nu zelf verkocht
heeft aan Jan Knyppenberch voor ƒ5½ g.g., de stuiver van 14 plakken,
daarom heeft zij Cune Kerckhoff overhandigd ƒ4 g.g. gelijk aan het bedrag
dat Cune aan Claes geleend had en het overige bedrag heeft zij aan de stad
gegeven voor het land dat haar zoon heeft gepacht.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
167
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Vrancke, Goosen
Bysselen, Peter van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Bysselen een bedrag van
ƒ46 ph.g. van 25 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver, afkomstig van een
schuit met toebehoren die hij van Peter gekocht heeft; hij zal betalen met St.
Jan 1543, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
167v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lanckvelt, Goert van
Wouw, mr Geert van
Warden, Arent van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan Arent
van Warden ƒ4 koopmansgulden en 5 stuivers van 14 plakken en verder nog
een taecke wijn voor het gerechtsgeld.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Zoon

DATUM:

Wed. Dyrck Bulleker

03-03-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

17-03-1542

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

281

727

728

729

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
167v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

21-03-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ommen, Gheert van
Gheye, Dirck
Papevelt, Frans van

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van wijlen
Anna in den Voss een bedrag van ƒ15 g.g., waarvan haar kleindochter Stijne
heeft gemeld afstand te doen en waarvoor comparanten gerechtelijk
beloven jaarlijks met Midvasten aan Anna’s kleindochter Stijne 3 oord goud
te betalen m.i.v. 1543, waarvoor zij als onderpand stellen comparants
scharen en al hun huisraad. Mocht Stijne weer willen beschikken over het
geld, dan moet dat 3 maanden van tevoren worden aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kreynck, Gheert
Glauwe, mr Jacop
Buter, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren dat wijlen Roeloff Alfferdinck een bedrag van ƒ75
g.g. had gereserveerd, van 28 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver,
bestemd voor het onderhoud van de drie lampen in de St. Nicolaaskerk voor
het H. Kruis en dat Geert Buter, namens de gewone schippers, reders en
kooplui dit geld een jaar lang heeft mogen beheren en op rente heeft gezet.
Zij melden nu dat zij, op last van de raad, dit bedrag met een jaar rente van
ƒ5 g.g. ontvangen hebben voor het onderhoud van de drie lampen, waarvoor
de kerkmeester Geert Buter bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchspijk, Gheert van
Evertsz, Thoenisz
Jansz, Zeel

Comparant
Executeur
Executeur

Droogscheerder - en Alijt

24-03-1542

1

Comparant
Comparant
Beheerder

Kerkmeester van de )

) St. Nicolaaskerk

DATUM:

282

24-04-1542

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde

Gildemeesters metselaar
Idem
Stadskuiper

Roerixsz, Cornelis

730

731

732

Comparant a. zijde

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij tussen Zeel Jansz en Cornelis Roerixsz, op
verzoek van de Raad, bemiddeld hebben inzake een scheidingsmuur, die
tussen hen beiden instaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertgen
Jorisz, Martten
Clinckenborch, Goosen
Graes, Jacop van
Doerinck, Geert
Bisschop, Mechtelt

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Martten Jorisz ƒ5½ koopmansgulden.
-Goosen Clinckenborch is schuldig aan Jacop van Graes ƒ5 g.g.; folio 168v,
dd 25-04.
-Geert Doerinck is schuldig aan Mechtelt Bisschop 4 rijder en 1
Joachimsdaalder; folio 168v, dd 02-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gese
Jansz, Berent
Jansz, Willem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar dochter Geertruydt als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 g.g. en belooft het kind te
onderhouden. Mocht zij komen te overlijden, dan zal het bedrag voor de
dochter verhoogd worden tot ƒ40 g.g. waarmee de voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

25-04-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Echtg. Wolff Schoemacker

26-04-1542

Wed. van Jan Willemsz
Voogd
Voogd

168v

DATUM:

283

14-06-1542

Moeder

733

734

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt
Roerijnck, Geert
Griete

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtg. Zwarte Claes

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Roerijnck 6 Geldersche rijders te betalen
op Jacobi a.s., waarvoor hij als onderpand stelt de grijze koe die hij van hem
gekocht heeft.
Aan de vrouw van Zwarte Claes is hij schuldig ƒ2½ ph.g.; dd 23-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168v
Vestiging van een rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsken
Stickers, Leffert
Wilssem, jfr Griete van

DATUM:

26-06-1542

Comparante
Momber
Schuldeiseres

Dochter Peter Schoemakers
Dochter Henrick v. Wilssem

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben, met toestemming van haar
momber, van jfr Griete van Wilssem 2 rentebrieven, een groot ƒ4 g.g. per
jaar en de andere van ƒ2 g.g per jaar, waarvoor comparante ƒ100 g.g.
ontvangen heeft, waarvan zij jaarlijks op Sacramentsdag ƒ5 g.g. rente zal
betalen aan jfr Griete met de brieven als onderpand.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
168v
Vestiging van een rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsken
Sticker, Leffert
Wilssem, jfr Margriete v.
Matijsz, mr Jan

samenvatting

DATUM:

26-06-1542

Comparante
Momber
Schuldeiseres
Borg

Peter Schoemakers dochter
Henrick v. Wilssems dochter

Met toestemming van haar momber, heeft comparante ontvangen van jfr
Margriete van Wilssem een bedrag van ƒ100 g.g., waarvoor comparante als
onderpand stelt 2 rentebrieven, de een van ƒ4 g.g. per jaar en de andere van
ƒ2 g.g. per jaar, waarvoor comparante haar zal betalen ƒ5 g.g. per jaar op
Sacramentsdag met de brieven als onderpand. Mocht jfr Margriete een
andere vestenis willen, dan zal comparante een ander onderpand stellen,
waarvoor een borg wordt aangesteld.

284

735

736

737

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
169
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Ghijsbert
Zwoll, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart, samen met de andere erfgenamen, dat zij het erfhuis
van Geert van Zwoll hebben verlaten.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
169
DATUM:
Kostkopers overeenkomst

onroerend goed

Huis genaamd de Barse

comparanten

Ackeren, Gheert van
Dijll, Henrick

DATUM:

05-07-1542

Comparant
Overledene

08-07-1542

Kostkoper
Gastheer

En echtg. Elsken

samenvatting

Comparant verklaart dat hij levenslang kostkoper is geworden bij Henrick
Dijll en diens echtgenote, op de volgende voorwaarden: zij zullen een
kamertje voor hem vrijmaken achter hun beider huis, met een bedstede,
waarvoor de gastheer het bedlinnen zal leveren; zij zullen hem goed te eten
geven aan hun tafel of, als hij ziek wordt, in zijn kamer. Als hij verzorgd
moet worden door een familielid, dan zullen zij die ook in de kost nemen;
comparant zal betalen ƒ175 g.g. zodat Henrick en Elsken hun woonhuis
kunnen aflossen. Als jaarlijkse rente geeft hij ƒ17½ g.g. zolang hij leeft. Dit
wordt afgesproken in het bijzijn van mr Johan Mathijsz voor de gastheer en
Thijs van Heell en Symon Claesz van Edam voor de kostkoper.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
169v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, GeseFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Paters, Alijt
Jansz, Geert

DATUM:

285

19-07-1542

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar

Brouwer, Jan
Geese
Corvemaicker, Robert

738

739

740

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Schroer
Echtg. Geert Dorninx

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Alijt Paters 12 stuivers Brabants.
-Geert Jansz is schuldig aan Jan Brouwer ƒ4 ph.g. en 10 stuivers Hollands;
dd 04-08.
-De vrouw van Geert Dorninx is schuldig aan Robert Corvemaicker ƒ9½ g.g.
lopend geld; dd 23-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
169v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyfchers, Griete
Droochscheer, Brant
Brouwer, Geert
Urck, Arent van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Brant Droochscheer 18 claeskens.
-Geert Brouwer is schuldig aan Arent van Urck 21 stuivers Brabants, van 15
plakken de stuiver; dd 11-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
169v
Afspraak verzorging

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wayer, Geert
Wayers, Dirick(je)

samenvatting

Comparant verklaart afgesproken te hebben zijn moeder levenslang in zijn
huis op te nemen en de kost te geven, waarvoor zij hem zal geven alle
goederen die haar na de scheiding van haar man Brandt Gerritsz toebedeeld
zijn; mocht hij sterven vóór zijn moeder, dan zal zij uit de boedel ontvangen
een bedrag van ƒ30 rijdergulden.
Hierbij tegenwoordig: Hermen Berentsen, zwager, Albert Willemsz en Jan
Willemsz als zoons die deze regeling goedkeuren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80

FOLIO:

DATUM:

11-09-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-09-1542

Comparant
Moeder

170

DATUM:

286

30-09-1542

741

742

743

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Mate

comparanten

Brouwer, Gheert
Veen Everts, Tyman vd

Comparant
Erfgenaam

Ex-scholtes IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Tyman vd Veen Everts een
bedrag van ƒ7 g.g. 9 stuivers Brabants van 14 plakken de stuiver, afkomstig
van een mate die Gheert eertijds van wijlen Evert vd Veen gekocht heeft;
comparant bedankt hem voor zijn aandeel in de mate.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
170
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cluppell, Gheert
Memoriemeesters

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan de memoriemeesters van
St. Cunera in Kampen ten behoeve van de memorie een jaarlijkse rente van
ƒ10 g.g. uit de kerkelijke goederen in Dalfsen, met zegel en brieven, waarvan
zij geheel afstand zullen doen als de memoriemeesters daarom vragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
170
Verzoek uitbetaling

onroerend goed

Hof ter Eeckt
Doornspijk

comparanten

Morre, mr Gerrit
Gruythuys, mr Arent v.

samenvatting

Comparant eist de pachten van zijn meiers Jacop Wijne, Bernt Stuerman,
Jan Melle, Gerritgen Dijcx met haar zoon Henrijck op, die wonen op het hof
ter Eeckt in verband met de rente die hem jaarlijks toekomt afkomstig van
uitgeleend geld, het betreft uitsluitend de rente over het jaar 1542, de
pachten die volgen in de komende jaren zal hij wederom beuren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
170v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

DATUM:

03-10-1542

Comparant
Koper

DATUM:

11-10-1542

Comparant
Landheer

DATUM:

287

En echtg. Jutte
St. Cunera-memorie

19-10-1542

744

745

comparanten

Clotinck, Geert
Berentsz, Jochem

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jochem Berentsz een bedrag van
ƒ200 ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van koggeschip met
toebehoren dat hij van Jochem gekocht heeft; hij zal betalen in drie
termijnen op St. Maarten 1542 en de jaren daarna, waarvoor hij als
onderpand stelt het koggeschip met toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: de akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
170v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen jfr Witte en Gese Ulrich

comparanten

Geertken
Wieringen, Peter v. - jr
Henrixsz, Gijsbert
Vriese, Peter

DATUM: dag vóór Simonis en Judas (27-10-1542)

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Cornelis v. Gelre
En echtg. Alijt
Schipper

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jonge Peter van Wieringen ƒ8
koopmansgulden van 20 claeskens voor de gulden.
-Gijsbert Henrixsz en echtgenote zijn schuldig aan Peter Vriese ƒ50 g.g. van
28 stuivers vanwege koopmanschap, te weten ƒ2½ g.g. jaarlijkse rente af te
lossen met 5% en stellen als onderpand een huis, strekkend tot aan de
Hofstraat; de eerste betaling is in 1543, op Martini. Indien nodig maken ze
hiervan een officiële schepenbrief.
NB. in de kantlijn: op 28-08-1543 is alles afgehandeld. Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
171
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Gelre, Geertruidt van
Reyner, Jonge
Aerts, Gerrijt
Bock, Frans in de

DATUM:

29-11-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtgenote
En Geese

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jonge Reyner ƒ6 koopmansgulden en 4
stuivers Hollandse valuta.
-Gerrijt Aerts is schuldig aan Frans in de Bock en diens echtgenote ƒ7 g.g.
van 28 stuivers Brabants, afkomstig van de aankoop van een huis, te
betalen de helft op St. Maarten 1543 en de andere helft op Martini 1544; dd
01-12.

bijzonderheden

Geen

288

746

747

748

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
171
Schuldbekentenis

DATUM:

10-12-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertken
Arnsz, Jan
Momme, Henrick
Bloem, Willem

samenvatting

-De vrouw van Cornelis van Gelre is schuldig aan Jan Arnsz en Henrick
Momme 4 ton Hamburger bier.
Tevens aan Willem Bloem en diens echtgenote ƒ10 koopmansgulden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
171v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, mr Gheert
Indyck, mr Godschalck
Vene, Alffert vd
Borchertsz, Geert

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Cornelis v. Gelre

12-12-1542

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Eiser
Verweerder

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe gevraagd, verklaren te interveniëren
tussen Alffert van der Vene en Geert Borchertsz inzake onenigheid over een
bedrag van ƒ40 g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van een
scheepsaandeel van wijlen schipper Pouwel. Met beider instemming, zal
Geert Borchertsz aan Alffert vd Vene ƒ27 g.g. van 28 stuivers Brabants
betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
171v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kupers, GeseFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.
Graes, Jacop van
Franckensz, Geese

DATUM:

289

15-12-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares

Meeusz, Thoenijsz van

749

750

Schuldeiser

samenvatting

-Gese Kupers is schuldig aan Jacop van Graes ƒ14 g.g. de gulden van 28
stuivers Brabants.
-Geese Franckensz is schuldig aan Thoenijsz Meeusz ƒ6½ ph.g.; folio 172v,
dd 19-01-1543.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
171v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Looze, Gheert
Kunretorff, Henrijck
Aptekers, Anne
Brants, Anne
Elven, Peter van
Buter, Geert
Wichersz, Herman
Hebels, Jan

DATUM:

22-12-1542

Intermediair
Intermediair
Comparante e. zijde
Comparante a. zijde
Executeur
Executeur
Borg
Borg

De erven van …
1
Dochter van wijlen )

En Johan Wichertsz

samenvatting

Namens de Raad, treden comparanten op als tussenpersoon in het conflict
tussen de erfgenamen van Anne Apteker en Anne Brants, in aanwezigheid
van de executeurs van het testament van Geert Hermens, tevens mombers
e
van Anne Brants. De erfgenamen behouden 1/8 deel boter per jaar uit de
Kuinre en de ƒ15 g.g. die overledene nog tegoed had zullen gedeeld worden
door beide partijen; van de ƒ50 uit Leiden voor overledene zal Anne de helft
ontvangen. Als Anne sterft zonder nakomelingen, zal het huis dat zij geërfd
heeft overgaan op de erfgenamen van Anne Apteker. Als de moeder van
Anne langer leeft dat zij, mag zij in het huis blijven wonen. Er zijn borgen
aangesteld.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
172
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Indyck, mr Godschalck
Mathijsz, mr Johan
Helle, Casijn vd
Lubbertsz, Arent
Maler, Ernst

samenvatting

) Geert Hermens, priester

DATUM:

29-12-1542

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

1

Momber kinderen v. )
Idem
En Anna Blauwe

Comparanten, namens de Raad afgevaardigd, verklaren te interveniëren in
het conflict tussen de voogden over de kinderen ten Water en Ernst Maler
en diens echtgenote inzake een handschrift ondertekend door Henrijck

290

Blauwe ten behoeve van de kinderen ten Water. Besloten wordt dat
comparanten ter andere zijde zullen betalen aan de voogden over de
kinderen van Jan ten Water ƒ7 g.g. en 5 stuivers Brabants voor hun aandeel
en voor het aandeel van de overleden zoon van Anna Blauwe, Geert Blauwe,
zal Anna met Pasen a.s. nog aan de voogden betalen ƒ2 ½ g.g.
NB. in de kantlijn: de betalingen zijn correct gedaan. Akte is doorgehaald.

751

752

753

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
172v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen jfr Rijcx en Griete Maelers

comparanten

Baeck, Gheert
Dubbeltsz, Cornelis

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht en overgedragen te hebben aan Cornelis
Dubbeltsz en diens echtgenote het aandeel in hun huis, waar indertijd
Herman Heere in woonde, strekkend aan de achterzijde tot aan Pilgrim
Schoemackers erf.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
172v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruyt
Voss, Johan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Johan Voss ƒ8 koopmansgulden min 4
stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
172v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruydt
Hermensz, Geert

) Jan ten Water

DATUM:

19-01-1543

Comparant
Koper

DATUM:

En echtg. Hadewich
En echtg. Geese

19-01-1543

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

16-02-1543

Schuldenares
Momber

291

Echtg. Cornelis v. Geller

Echtg. Cornelis v. Geller

Aertsz, Johan
Momme, Henrick

754

755

756

Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparante verklaart, bij afwezigheid van haar echtgenoot vergezeld door
haar momber, schuldig te zijn aan Johan Aertsz en Henrick Momme vier ton
Hamburgs bier ad ƒ12 ph.g. en 4 stuivers Brabants van 15 plakken en zij
stelt daarvoor ten onderpand haar huisraad, kleding en overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Ghijsbert
Jansz, Martten
Kuper, Daem
Jorcens, Marten

173

DATUM:

16-02-1543

Comparant
Comparant
Momber
Momber

Broers
Van Fije

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij met hun moeder Fije overeen gekomen zijn
dat Ghijsbert zijn moeder levenslang zal verzorgen en onderhouden; mocht
de moeder niet met haar zoon overweg kunnen, dan zal Ghijsbert een goede
kostkopersplaats voor haar kopen. Na haar dood, zal hij zijn broer Martten
ƒ20 ph.g. betalen. Alles in aanwezigheid van Fije en haar mombers.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
173
Betalingsregeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Geert
Paters, Hans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Paters ƒ8 g.g. en hij heeft
afgesproken daarvan te betalen tussen nu en de naaste rechtsdagen ƒ2 g.g.
en in mei a.s. ƒ1 g.g., met Pinkstern ƒ1 g.g. en met St. Jacop de rest.

bijzonderheden

geen

RAK 80
onderwerp

DATUM:

20-02-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

FOLIO:
173
Schuldbekentenis

DATUM:

292

20-02-1543

757

758

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruidt
Dubbeltsz, Henrick
Keysers, Gese
Packbergen, Geertruyt
v.
Aken, Nellegen van

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Cornelis v. Gelre

Schuldeiseres

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Dubbeltsz ƒ4 ph.g. van 15 stuivers
Brabants. Aan Nellegen van Aken ƒ 7 koopmansgulden.
-Gese Keysers is schuldig aan Geertruyt van Packbergen 6 stuivers
Brabants, van 14 plakken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
173v
Afstand van rechten

DATUM:

23-02-1543

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, OLV-steeg, tussen de hoek en Willem Blome

comparanten

Louwesz, Ghijsbert
Glauwe, Thonis

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij gerechtelijk afstand doen van een huis en erf,
strekkend aan de achterzijde tot aan Willem Blomes plaats, in verband met
de achterstallige tijns die zij moeten betalen aan Thonis Glauwe.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
173v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aaltsz, Geert
Vene, Claes vd
Hasselt, Johan van

Comparant
Schuldeiser

En echtg. Trijne

23-02-1543

Comparant
Tussenpersoon
Schuldenaar

Steenwijk

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Claes vd Vene een half mud
rogge, dat comparant in rekening heeft gebracht bij Johan van Hasselt, ten
huize van Luytken Rijckmars in Steenwijk over 1543.

bijzonderheden

Geen

293

759

760

761

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
173v
Convenant

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Essen, Geert van
Indyck, mr Godschalck ten
Holtsager, Dirck
Dockum, mr Reyner v.

01-03-1543

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

1

Namens zoon Johan )
Secretaris

samenvatting

Comparanten, namens de Raad gevraagd, interveniëren tussen Dirck
Holtsager en diens zoon en mr Reyner van Dockum inzake een handschrift
van ƒ6 g.g. Mr Reyner zal Dirck betalen een gouden kroon en 4
Joachimdaalders min 2 stuivers Brabants, vijf dagen na Pinksteren,
waarmee de twist moet zijn opgelost.
Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
174
Verkoop van hout

onroerend goed

Hof ter Eeckt

comparanten

Morre, mr Gerrit
Wetten, Dirck van

samenvatting

Comparant verklaart in juni verkocht te hebben aan de schout van Elburg al
het eikenhout dat uit het Hof ter Eeckt en zijn land komt en dat sindsdien
voor zijn risico op het land staat, op voorwaarde dat koper het zal weghalen
zodat comparants meiers daar geen schade van hebben; mocht dit toch het
geval zijn, dan wordt koper geacht de schade te vergoeden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
174
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghiele
Egbertgen
Geller, Geertgen van
Tripmaker, Anna
Coelvoet, Gheert op
Hasselt, Geert van

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Geert van Lewen ƒ7½ ph.g. van
een os.

) Kremer

DATUM:

07-03-1543

Comparant
Koper

DATUM:

14-03-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

294

Raadslid
Schout Elburg

Echtg. Henrick Glasemakers
Echtg. Geert v. Lewens

-Geertgen van Geller is schuldig aan Anna Tripmaker 29 stuivers Brabants
van 14 plakken; dd 09-04.
-Gheert op Coelvoet is schuldig aan Geert van Hasselt ƒ10 ph.g. van een
paard; dd 11-04.

762

763

764

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
174
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottebacker, Gheert
Wouw, Jaspar van
Maeler, Jacop
Parijs, Claes van

12-04-1543

Comparant
Executeur
Executeur
Testator

En echtg. Griete

Grootvader

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van Claes
van Parijs een bedrag van 25 Joachimsdaalders, een zilveren schede en
kleding, zoals vermeld in het testament, dat hun beider zoon van zijn
grootvader had geërfd, waarvoor zij hen bedanken namens hun zoon Reyner
en beloven dit aan hem over te dragen zodra hij hier komt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
174v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stickers, Griete
Wendele
Egberts, Geese
Willems, Rutger

DATUM:

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

16-04-1543

Echtg. Henrick Hodde

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Henrick Hodde een vierendeel
van 15 claeskens en 1½ oord.
-Geese Egberts is schuldig aan Rutger Willemsz 23½ stuiver Brabants; folio
175, dd 23-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
174v
Borgtocht

DATUM:

295

18-04-1543

765

766

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lochum, Gheert van
Griete
Alijt

Borg
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Peter Cremer
1
De dienstmaagd van )

samenvatting

Comparant verklaart dat hij als zijn eigen schuld zal betalen voor Griete, de
vrouw van Peter Cremer, aan Alijt ƒ32 rijdergulden op Pinksteren a.s. en op
St. Jan nog ƒ1 Hoorngulden voor de onkosten, zo niet dan zal comparant,
naast de hoofdsom, alle schade betalen.
Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Laer, Henrick ten
Bommelen, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Johan van Bommelen de
ƒ50 g.g. die deze haar man schuldig was volgens handschrift en inventaris;
comparante en haar momber bedanken hem voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kluppell, Gheert
Tolsende, Peter van
Keysers, Geese
Bloxiels, Jacop
Witte, Griete
Tolsende, Peter van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Tolsende 5 Joachimsdaalder, 13
gosselers min 1 plak vanwege het gerechtsgeld door zijn gevolmachtigde.
Akte is doorgehaald.
-Geese Keysers is schuldig aan Jacop Bloxiels ƒ2 ph.g.; dd 04-06.
-Griete Witte is schuldig aan Peter van Tolsende 16 stuivers Brabants van 15
plakken; 22-06.

bijzonderheden

Geen

) de pastoor van Emmeloord
19-04-1543

Comparante
Momber
Schuldenaar

DATUM:

Wed. Goert de Voorspraker

23-04-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar

296

767

768

769

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175
Kinderbewijs

DATUM:

05-07-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertruydt
Wachter, Jan
Backer, Geerloff

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Henrick en Jacob als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 g.g. samen en belooft hen te verzorgen
en op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Bredevorde, Geert van
Claesz, Hessel
Claesz, Gerrijt
Tymansz, Willem
Veen, Jasper van
Graes, Jacob van

Wed. van Jan Wachters - jr
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

14-07-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg
Idem
Idem

Schipper
Broer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Claesz een bedrag
van ƒ45 c.g. van 20 stuivers Brabants, te betalen op Jacobi over een jaar,
afkomstig van een karveelschip dat hij van hen gekocht heeft; er worden
drie borgen aangesteld die garant staan voor het volle bedrag. Als
onderpand geldt het karveelschip, dat vrij is binnen- en buitengaats te
varen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Gerrijt
Geertruyt
Keysers, Ghese
Vecht, Kathrijne vd

samenvatting

-Comparant is schuldig aan de vrouw van Thijs Hoelboem 7 schepel rogge
van 9 stuiver Brabants de schepel.

DATUM:

27-07-1543

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres

297

Alias Lijpoog
Echtg. Thijs Hoelboem

-Ghese Keysers is schuldig aan Kathrijne vd Vecht 1 Gelderse rijder wegens
geleend geld.

770

771

772

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
175v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Vranckensz, Geessen
Tymansz, Willem
Egberts, Geese
Heer, Herman

DATUM:

31-07-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Kamperveen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Tymansz uit Kamperveen ƒ6½ ph.g., 1
rijder en 1 stuiver van 14 plakken, te betalen op Pinksteren a.s., afkomstig
van een schuit, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren
en zijn overige goederen.
-Geese Egberts is schuldig aan Herman Heer 20 stuivers Brabants van 15
plakken; folio 176, dd 03-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
176
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geese
Heer, Herman
Slotemaker, Johan

09-08-1543

Comparante
Momber
Executeur

Wed. Cornelis Holtsager
Oom

samenvatting

Comparante verklaart van Johan Slotemaker de goederen en erfenis
ontvangen te hebben van haar tante Eefse, de vrouw van Johan Slotemaker,
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
176
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerlichs, Geert

DATUM:

05-09-1543

Schuldenaar

298

Zwaentgen, Fije
Wayer, Geert
Hove, Jan ten

773

774

Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Fije Zwaentgen ƒ1 ph.g. en 7 stuivers Brabants
van 14 plakken.
-Geert Wayer is schuldig aan Jan ten Hove 8 Joachimsdaalder; dd 07-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
176
Vordering

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek Melissteeg

comparanten

Indyck, mr Godschalck te
Ingen, Jochem van
Wolffs, jfr

DATUM:

11-09-1543

Comparant
Comparant
Schuldenares

1

En mede namens )
Wed. Johan Wolff

samenvatting

Comparanten, als erfgenamen van jfr Lutgart van Ingen, hebben jfr Wollfs
gerechtelijk aangesproken voor een bedrag van 4 h.p. jaarlijkse rente
gevestigd op het huis van wijlen haar echtgenoot, strekkend tot in de
Hofstraat en door overledene gekocht van mr Johan vd Vecht, priester en
gemachtigde van Johan van Menslage volgens Schepenbrief; Wolter en
Henrick Wolffs hebben nu aangetoond dat hun vader dit bedrag had
afgekocht, waarvan de bescheiden nu niet voorhanden zijn. Comparanten
zullen hen schadeloos stellen, zodra de brief gevonden is.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
176v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Claeszen, Goijken
Coertsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jpohan Coertsz een bedrag van
ƒ150 ph.g. min gulden van 25 stuivers Brabants afkomstig van een potschip
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen binnen vier
halfjaarlijkse perioden, m.i.v. St. Maarten van dit jaar en comparant stelt
daarvoor als onderpand het potschip met toebehoren en zijn overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

) mr Arent van Gruythuysen

DATUM:

01-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

299

Blokzijl

775

776

777

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
177
Schuldbekentenis

DATUM:

03-10-1543

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Keysers, Ghese
Henrijcx, Ghese
Jacopsz, Gheert
Vranckensz, Geert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Ghese Henrijcx 20 gosselers.
-Gheert Jacopsz is schuldig aan Geert Vranckensz ƒ155 koopmansgulden,
afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht
heeft en dat hij zal betalen op Allerheiligen 1544 met de helft en een jaar
later met de andere helft, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip
met toebehoren en zijn overigen goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
177
Schuldbekentenis

onroerend goed

Molen
Steenwijk

comparanten

Wou, mr Geert van
Wage, Geert in de
Coesvelt, Henrick van

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

29-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Gevolmachtigde

Groningen
Van schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert in de Wage 218 rijder te
betalen op Vastenavond, waarvoor comparant als onderpand stelt zijn
molen bij Steenwijk, waarvan de stad Kampen jaarlijks ƒ2½ g.g. ontvangt; de
gevolmachtigde krijgt van schuldenaar de bekentenis hiervan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
177v
DATUM:
Gicht (officiële verklaring)

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harnasmaker, Geert
Thoenijsz, Jan

samenvatting

Comparant heeft verklaard dat hij op 28 juli zijn gicht heeft gedaan omdat hij
aanwezig geweest is bij de overdracht waarbij volgens stadsrecht twee
zakken wol van Bernt Lonthe aan Jan Thoenijsz in eigendom zijn

Comparant
Begunstigde

300

03-08-1544

Roededrager

overgedragen en verkocht voor 21 stuivers en 1 oord door Peter van Elven;
één zak van 904 pond en de andere van 1000 pond.
bijzonderheden

Geen

Bladzijde 178 is blanco.
778

779

780

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

DATUM:

31-10-1543

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Claesz, Ghelmar
Evertsz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Evertsz een bedrag van ƒ350
koopmansgulden en ƒ6 c.g., afkomstig van een koggeschip dat hij van hem
gekocht heeft, te betalen met de ƒ49 koopmansgulden die Jacob ontvangt
van de weduwe van Gijse Blokzijl, met Pasen ƒ200 en een jaar later de rest,
waarvoor comparant als onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gerrijt
Vene, Tyman vd
Erp, jkr Henrijck van

samenvatting

Comparant is schuldig aan Tyman van der Veen en jkr Henrijck van Erp een
bedrag van ƒ42 g.g. wegens pacht sinds Martini 1542, waarvan zij ƒ21 ph.g.
van 25 stuivers Brabants, 14 plakken de stuiver reeds ontvangen hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghese
Droochscheerder, Brant
Evertsz, Gheert

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Deventer

31-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

301

Coelvoet

dag vóór Katharina (24-11-1543)

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar

Echtg. Henrijck v. Remunde
En echtg. Geese

Rueter, Geert
Willemsz, Geert
Geertsz, Cornelis

781

782

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De erven van …
i.d. Moriaen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Brant Droochscheerder 6½ lichte ponden.
-Gheert Evertsz is schuldig aan de erfgenamen van Geert Rueter ƒ115 g.g.,
te betalen met Pasen en aan Johan Albertsz, Johan van Halteren en Geese
van Borne ƒ100 g.g. te betalen met Pasen 1545; folio 179, dd 29-11-1543.
NB. in de kantlijn: op 24-04-1544 betaald aan Jan Zueers; Akte is
doorgehaald.
-Geert Willemsz is schuldig aan Cornelis Geertsz 27 stuivers van 14
plakken; dd 16-12-1543.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
179
Boedelscheiding

onroerend goed

1. Huis
Kampen, Kalverhekkensteeg
2. Land genaamd In den Hoeve
Dronten

comparanten

Draeck, Geert
Dirck
Elven, Peter van

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij op 12-12-1543 met elkaar afspraken hebben
gemaakt, in aanwezigheid van de executeur en momber Peter van Elven, die
zij danken voor zijn werk, over de nagelaten goederen van Johan van
Noorthoorn en zijn vrouw Griete; te weten dat Dirck het huis krijgt waar zijn
grootvader in woonde, de helft van het land in Dronten en nog 7½ h.p. per
jaar uit het huis en de hof op de Kalverhekkenweg, waar Willem Tymens de
overwaarde van heeft; verder ƒ6 per jaar op Ens, waarvan Geert Draeck ook
zijn aandeel heeft ontvangen en Lubbert van Ens heeft zijn schoonvader
gegeven ƒ2½ per jaar uit het huis op de Kalverhekkenweg, voor het schip
dat hij van hem gekocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
179v
Boedelscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Morre, mr Gheert
Indyck, mr Godschalck
Vordden, Bije van
Mathijsz, Henrijck
Vordden, Vrerick van

DATUM:

16-12-1543

Comparant
Comparant
Momber

DATUM:

302

En echtg. Bele
Zoon Lubbert van Ens
Van Bele en Dirck

07-01-1544

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

Raadslid
Idem
Wed. Wernarts v. Vordden
Wdn. v. Vordden

783

784

samenvatting

Comparanten verklaren als raadslid een uitspraak gedaan te hebben in het
geschil tussen de weduwe van Vordden enerzijds en Henrijck Mathijsz,
namens zijn kinderen bij wijlen Anna van Vordden en Vrerick van Vordden
anderzijds, allen erfgenamen van Wernart van Vordden.
Alle ontvangsten tot nu toe, inbegrepen de ƒ36 afkomstig van de dijk, zijn
geblokkeerd evenals de ontvangsten die Henrijck Mathijsz heeft
geïncasseerd, daarentegen zal de weduwe de achterstallige renten en
pachten beuren over het jaar 1543. Het geblokkeerde geld komt de
erfgenamen toe, maar de weduwe zal de kosten dragen. De schuldbrieven,
schuldbekentenissen e.d. zal de weduwe delen met de erfgenamen. Wat
betreft de aanspraken van Vrederijck van Vordden, moet hij tevreden zijn en
de antwoorden van de weduwe ongemoeid laten. Hij heeft zijn kostgeld
betaald over de laatste jaren.
Verder zal de weduwe de erfgenamen de vergoedingen kwijtschelden van de
goederen in het testament genoemd; de erfgenamen zullen de lijftucht van
ƒ25 g.g. per jaar zoals vermeld in de huwelijkse voorwaarden aan de
weduwe vestigen voor Vastenavond. Zij houden haar vrij van lasten over de
zaken die zij van Vrederijck en Alijt Rijnvis en Jacob van Vordden heeft
ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
180v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijt(je)
Wieringe, Albert van
Waijer, Geert
Willemsz, Henrijck
Wolde, Gerrijt vd
Thymensz, AlijtFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Albert van Wieringe drie ton bier min 4 stuivers
Brabants.
-Geert Waijer is schuldig aan Henrijck Wilemsz 7 rijder en nog 10 rijder en 10
stuivers van 14 plakken; dd 04-02.
-Gerrijt vd Wolde is schuldig aan Alijt Thymensz ƒ6 ph.g., 1 rijder met 1
stuiver voor de gulden en nog ƒ4 g.g. en 1 oord vanwege pacht; dd 04-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
181
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

01-02-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

303

06-02-1544

Echtg. Herman Schenen
Brouwer

785

786

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

1

comparanten

Geertruijt
Oltslagers, Belije
Waijer, Gheert
Engbertsz, Harbert

Dienstmaagd )

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Belije Oltslagers 10 rijder.
-Gheert Waijer is schuldig aan Harbert Engbertsz ƒ4½ g.g. van 28 stuivers
Brabants en 15 plakken de stuiver, te betalen binnen een maand, waarvoor
hij als onderpand stelt een bruine merrie met een bles; dd 11-02.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
181
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geller, Geertruijt
Sasse, Albert
Backer, Geertgen
Wieringe, Peter van
Baars, Henrijck
Keysers, Gese
Bulleken, Joachim

) van mr Geert Clockgieters

DATUM:

13-02-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Henrijck Baars

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Albert Sasse ƒ1 g.g. en 2 stuivers Brabants.
-Geertgen Backer is schuldig aan Peter van Wieringe ƒ61 g.g. min 1 oord, 14
plakken de stuiver en verder nog ongeveer drie tonnen bier van 17
claeskens de ton, voor zover schuldeiser dit onder ede wil bevestigen.
Comparante meldt eveneens met haar man Henrijck Baars de bakker
schuldig te zijn aan Henrijck Baars ƒ18 g.g. min 5 stuivers Brabants, 15
plakken de stuiver, afkomstig van een halve last rogge en vlas; dd 15-02.
-Gese Keysers is schuldig aan Joachim Bulleken 23 stuivers Brabants; dd
10-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
181
Transport van rechten

onroerend goed

Goed genaamd Schafferserve in Epe

comparanten

Geerloffs, Evert
Teeusz, Bartolt
Dronten, Dyrck van
Berentsz, Joachim

samenvatting

DATUM:

14-03-1544

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam
Koper

En echtg. Matte
Alias Bulleken

Comparanten verklaren ieder aan Joachim Berentsz te hebben verkocht hun
aandeel van de erfenis van Geerloff Geerloffsz, hun vader, gelegen in het
Land van Gelre, in Epe, met alle toebehoren van dien. Zij bedanken hem
voor de goede betaling.

304

787

788

789

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
181v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gelre, Geertruijdt van
Hardenbarch, Albert v.
Geertszen, Joachim

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Albert van Hardenbarch 1 Joachimsdaalder en
11½ stuiver Brabants. Zij is ook schuldig aan Joachim Geertszen 5
snaphanen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
181v
Kostkoping

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Wilsem, Henrick van
Halteren, Johan van
Raeven, Lambert

samenvatting

Comparante verklaart dat zij bij haar schoonzoon Lambert en haar dochter
Berend(je) levenslang in de kost gaat en dat zij daarvoor al haar goederen,
roerende en onroerende, aan hen overdraagt; haar dochter Cathrina zal
levenslang jaarlijks een “kruidpenning” ontvangen van een ½ gulden. Mocht
het gebeuren dat comparante niet overweg kan met haar schoonzoon en
dochter, dan is deze afspraak niet geldig meer en neemt comparante haar
goederen terug; zij zal dan wel afrekenen over de periode dat zij bij hen
gewoond heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
182
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Gerrijt

DATUM:

17-03-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

26-03-1544

Comparante
Momber
Momber
Schoonzoon

DATUM:

Schuldenaar

305

Wed. Henrick Hartgens

31-03-1544

op Coelvoet

Robertsz, Loy

790

791

792

Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Loy Robertsz 8 Joachimsdaalder min 1 oord en
17 gosselers.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
182
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de Belt

comparanten

Wayer, Geert
Willemsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Willemsz een bedrag van
ƒ26 ph.g., de gulden van 1 rijder en 1 stuiver van 14 plakken, afkomstig van
koopmanschap van paarden, te betalen op Vastenavond a.s. of op
Midvasten daarna, zo niet dan zal schuldenaar beslag leggen op zijn huis of
goederen of de merries die hij van Jan Berntsen gekocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
182v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geze
Wyringen, Peter van
Claesz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar dochter Lyze als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ100 g.g. en de helft van drie zilveren kroezen;
zij belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
182v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

31-03-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

17-04-1544

Wed. van Willem Michielsz
Voogd
Voogd

DATUM:

306

28-04-1544

Moeder

comparanten

793

794

Keysers, Gese
Ulrix, Femme
Vette, GrieteFout! Bladwijzer
niet gedefinieerd.
Vrouwgen
Wayer, Gheert
Cleve van

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Warmoesmarckt

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Femme Ulrix 13 stuivers Brabants.
-Griete Vette is schuldig aan Vrouwgen op de Warmoesmarckt 16 stuivers
Brabants.
-Gheert Wayer is schuldig aan van Cleve 3½ daalder en 2 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
182v
Convenant

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Glauwe, mr Geert
Indyck, mr Godschalck ten
Elven, Peter van
Wyte, Claes
Morre, mr Gerrijt
Hodde, mr Henrijck

DATUM:

07-05-1544

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

Raadslid
Idem
Schout
Momber
Momber

samenvatting

Comparanten verklaren bemiddeld te hebben tussen Peter van Elven en
Claes Wyte, als executeurs van een ongedateerd testament van wijlen Clara
Jonckers enerzijds en mr Gerrijt Morre en mr Henrijck Hodde, vader van
Rutger Hodde als erfgenaam van zijn moeder, grootmoeder en tante
anderzijds. Het testament is strijdig met het stadsrecht.
Er is besloten: alles wat testamentair is gegeven, blijft gegeven. Zij
bedanken de comparanten ter ene zijde voor de betaling en de inventarisatie
van het sterfhuis. Beide partijen beloven elkaar te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
183v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Amstel, Geert van
Priester

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de priester van het St. Oloffs altaar
in de OLV kerk te Kampen een bedrag van ƒ3 g.g. en 1 oord per jaar,

DATUM:

08-05-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

307

En echtg. Lyze
OLV kerk

betaalbaar met St Marcusdag gaande uit een huis, aflosbaar met ƒ65 g.g.; dit
is afkomstig van Michiel van Pommeren, drost van Hattem volgens een
handschrift dd 1521.
NB. in de kantlijn: op 21-07-1621 is de rente afgelost.

795

796

797

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
183v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Borchertsz, Geert
Winter, mr Aelt

DATUM:

10-05-1544

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verklaart ten behoeve van zijn broer mr Aelt Winter een cessie te
doen van alle rechten en goederen van zijn overleden echtgenote Jutte
Borchertsz, ofwel volgens de huwelijkse voorwaarden ofwel via het
testament van zijn vader. Verder draagt hij over aan zijn broer alle akten en
aanspraken tegen Agatha en haar zoon Evert van der Grave, kinderen van
Thoenis van der Grave, afkomstig van Herman Dirckxs en wijlen Thoenis vd
Grave. Dit alles op een manier zodat anderen hem niet kunnen aanspreken
op wat dan ook.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
184v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Geert
Valckenar, Evert

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Evert Valckenar de 10
daalders die hij hem geleend had op basis van een handschrift en bedankt
hem voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
184v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

24-05-1544

Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

308

28-05-1544

comparanten

798

799

Theeusz, Gijsbart
Wichers, Herman

Comparant
Begunstigde

En echtg. Agatha

samenvatting

Comparant verklaart verkocht en overgedragen te hebben aan Herman
Wichers een jaarlijkse rente van ƒ1½ ph.g. van 26 stuivers Brabants,
gevestigd op een half huis en erf waarin Luijcken van Wilsem woonde, te
lossen met 5% en waarvan de aflossing is toegezegd.
NB. in de kantlijn: brief is afgelost

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Klacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, mr Geert
Grave, mr Evert vd
Indyck, mr Godschalck ten
Gruythuse, mr Arent van de

185

DATUM:

28-05-1544

Comparant
Idem
Idem
Idem

Burgemeester
Schepen

samenvatting

Comparant verklaart in aanwezigheid van Burgemeester en Schepenen, dat
hij, nadat hij de jaarlijkse rente van 48 Gelderse rijder verschenen op Petri
ad Cathedram van dit jaar van mr Arent ontvangen had, geklaagd heeft dat
bij de rentebrief dd 1540 een clausule is van 48 rijder van een bepaald
gewicht en dat hij te lichte rijders heeft ontvangen. Hij wil laten registreren
dat de rente jaarlijks met gelijke rijders betaald moet worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
185v
Erfscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Albertszdr, Griete
Griete
Thonisz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen, als erfgenamen
van Henrijcken Albertsz, Vrerijcks moeder, dat de goederen van overledene
gescheiden zijn en danken elkaar voor de goodwill, met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

1

DATUM:

07-06-1544

Comparante
1
Wed. van Vrerijck Jansz )
Momber

) touwslager in de Hagen

309

800

801

802

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertsz, Geert
Buter, Gheert
Schindelen, Kerstgen v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gheert Buter en Kerstgen van
Schindelen om namens hem alles te vorderen wat hij heeft uitstaan tegen
Sieurdt Frerixsz van Hoorn, voor wie Evert Valckenaer borg staat en daarbij
alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
185v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, bij de OLV kerk, naast Willem Blome

comparanten

Bronckhorst, Gijsbert v.
Glauwe, Anthonis
Ottinck, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anthonis Glauwe en diens
echtgenote ƒ53½ g.g. van 28 stuivers, te betalen op Pasen ƒ32½ g.g. en het
jaar daarna ƒ21 g.g., afkomstig van de aankoop van een huis. Er is een borg
aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Geertken
Gesien
Wayer, Geert
Berentsz, Johan
Geertgen
Cleef, Henrick van

samenvatting

185v

DATUM:

08-06-1544

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

12-06-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

En echtg. Elbrecht
En echtg. jfr Gelmer

15-06-1544

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Echtg. Jan Willemsz
Dochter Henrick Friese

Echtg. Herman Schene

-Comparante is schuldig aan de dochter van Henrick Friese 5 lichte ponden,
te betalen over 14 dagen.
-Geert Wayer is schuldig aan Johan Berentsz 17 Gelderse rijder en 3 oord
van ƒ1 g.g.; dd 07-07.

310

-De vrouw van Herman Schene is schuldig aan Henrijck van Cleeff 3
daalders en 11 stuivers;

803

804

805

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Roloffsz, Goesen
Geertruijdt

DATUM:

14-07-1544

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Symen Vriese

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Symen Vriese ƒ11
ph.g. van 25 stuivers, waarvan hij de helft moet betalen op Martini a.s. en de
andere helft met Jacobus 1545, afkomstig van een schuit die hij van haar
gekocht heeft en waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren
en al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Droochscheer, Gheert
Keysers, Gese
Blauwe, Lysbeth

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Gheert Droochscheer ƒ5 ph.g., de stuiver van
14 plakken.
-Gese Keysers is schuldig aan Lysbeth Blauwe 19 stuivers Brabants; folio
186v, dd 28-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
186
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vranckensz, Goeszen
Ulrix, Femme

DATUM:

16-07-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

29-07-1544

Schuldenaar
Schuldeiseres

311

Echtg. Corn. Kistemacker

806

807

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrix een bedrag van ƒ138
c.g. en 15 stuivers, van 20 stuivers Brabants de gulden, te betalen in drie
termijnen, te weten op Allerheiligen a.s., in mei 1545 en met Allerheiligen
daarna de rest. De schuld is afkomstig van laken dat hij van haar ontvangen
heeft, waarvoor hij als onderpand stelt een scheepsbrief ad dit bedrag die
hij aan haar overdraagt, daarbij inbegrepen het schip, om eventuele schade
te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
186v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Tymens, Gijsbert
Dirxsz, Albert
Smyt, Roeloff
Jacopsz, Lubbert
Claesz, Jacop

DATUM:

28-07-1544

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg

Van Ens

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roeloff Smyt en Lubbert
Jacopsz een bedrag van ƒ143 koopmansgulden, afkomstig van een
karveelschip met toebehoren dat zij van hen gekocht hebben en waarvan ze
beloven de ene helft te betalen met St. Jacop 1545 en de andere helft in
1546, waarvoor zij gezamenlijk als onderpand stellen het karveelschip met
toebehoren en verder al hun goederen. Er wordt een borg aangesteld.
NB. in de kantlijn: op 13-12-1546 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
187
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen Thoenijsz v. Doornyk en Geert Borchertsz

comparanten

Gijsken
Evertsz, mr Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Jan Evertsz ten behoeve van
de zes kinderen een bedrag van ƒ4 g.g. per jaar, te betalen met Pasen,
afkomstig van een bedrag van ƒ80 g.g. dat zij geleend heeft van mr Jan; zij
stelt als onderpand een gezegelde Schepenbrief dd 25-09-1511 van 8 h.p.
per jaar gevestigd op een huis in Kampen; deze brief heeft zij ontvangen via
het testament van de priester Peter van Coelle; verder zijn haar overige
goederen onderpand.

bijzonderheden

1

DATUM:

29-07-1544

Schuldenares
Schuldeiser

) school van de St. Nicolaaskerk

312

Dochter Engelsche Petersz
1
Schoolmeester bij de )

808

809

810

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
187
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harnasmaker, Geert
Gijse, Gheert
Moriaen, Cornelis in de
Hermans, Geertruijt
Cremers, Griete

samenvatting

-Comparant heeft zijn gicht gedaan.
-Gheert Gijse is schuldig aan Cornelis in de Moriaen 2 Joachimsdaalder min
1 stuiver Brabants; dd 13-08.
-Geertruijt Hermans is schuldig aan Griete Cremers 24 stuivers min 1 oord;
dd 20-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Erfenis

onroerend goed

Land genoemd de Weden
Doornspijk, hof ter Eeckt

comparanten

Morrhe, mr Gerrijt
Bolle, Johan

samenvatting

Op verzoek van Johan Bolle, is comparant voor het gerecht verschenen als
mede-erfgenaam van Johan Roeloffsz, zijn vader en verklaart dat Johan
Bolle ƒ4 g.g. als genoegdoening ontvangen heeft, door voorspraak van mr
Gerrijt, afkomstig van 18 gresen land in het hof ter Eeckt gelegen, waarvoor
mr Gerrijt de erfgenamen van Jan Roeloffsz terecht aangesproken had; zij
hebben nu onlangs het land ontvangen met de pandbrief, waarin staat dat
Johan Bolle het vierde deel van de erfenis krijgt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
188
Kostkopersplaats

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Gijsbert

187v

04-08-1544

Roededrager
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

21-08-1545

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

Comparant

313

Raadslid
Elburg

23-08-1544

Jans, Fije
Elven, Peter van
Jorisz, Martten
Kuper, Daem
Reijnersz, Arent

811

812

Moeder
Tussenpersoon
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verklaart dat hij door tussenkomst van Peter van Elven e.a. voor
zijn moeder een kostkopersplaats heeft geregeld op de volgende manier: hij
zal haar 50 Joachimsdaalder geven, waarvan 20 daalder kontant, met Pasen
1546 15 Joachimsdaalder en met Pasen 1547 weer 15 Joachimsdaalder,
waarmee alle bekentenissen in het stadsboek dd 16-02-1543 van de broers
Gijsbert en Marten Jansz met hun moeder, vervallen; mocht hun moeder
intussen sterven, dan vervallen haar goederen aan haar zoons en
erfgenamen, waarvoor zij een testament heeft laten maken.
NB. in de kantlijn: op 09-01-1549 meldt Marten Jansz dat dit betaald is.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
188
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Pelser, Henrick
Amstell, Gheert van
Budde, Johan in de
Pot, Griete
Cremer, Henrick

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Pelser 2 Joachimsdaalder min 1 oord.
-Gheert van Amstell is schuldig aan Johan in de Budde ƒ8 g.g., de gulden
van 30 claeskens en 22 claeskens; dd 10-09.
-Griete Pot is schuldig aan Henrick Cremer 33 stuivers Brabants; dd 10-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Vranckensz, Goosen
Hulleman, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Hulleman een bedrag van
ƒ108 ph.g. en 10 stuivers Brabants, van de gulden ad 30 stuivers, afkomstig
van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en
belooft de helft te betalen met St. Lambert in 1545 en de andere helft een
jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het koggeschip me toebehoren

DATUM:

03-09-1544

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Rijnck Houwers

11-09-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

314

en al zijn overige goederen.

813

814

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
188v
Erfscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Pinninck, Geert
Kerckhoff, Johan
Requersz, Arent
Kempe, Hillebrant
Pouwels, Johan
Roeloff(je)

DATUM:

12-09-1544

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

1

Voor Johan Willemsz )
2

Voor Alijt echtg. van )
Van Groningen
3
Echtg. Rijck )

samenvatting

Comparanten verklaren dat er onderling onenigheid is geweest over het
testament van Hille van Delden en dat zij nu in vriendschap een verdeling
hebben gemaakt. Te weten: Johan Willemsz zal behouden de 5 h.p. per jaar
uit Meppel en voor het overige, alle goederen in en buiten Kampen, huis,
hof, land en zand, geld, goud en zilver, huisraad, beesten en het visgebied,
zullen de partijen met elkaar delen, m.u.v. het visgebied zolang zij daarvan
jaarlijks de rente ad ƒ3 g.g. betalen, deels door de kinderen van wijlen
Heyngen van Delden, deels door de anderen. Verder geldt de inhoud van het
testament.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
189
Vestiging van een rente

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jorgiens, Griete
Kock, Peter
Indyck, mr Godschalck t.

samenvatting

Tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij
met haar echtgenoot verkocht hebben aan mr Godschalck ten Indyck een
jaarlijkse rente van 2 h.p. min 3 stuivers Brabants uit hun onderpand in
Zwolle, waarvoor koper een rentebrief heeft overhandigd getekend door
Schepenen uit Zwolle dd 1518, op voorwaarde dat zij dit weer mogen
aflossen met ƒ18 met de onbetaalde tijns, om ten alle tijden betere vestenis
te doen.

bijzonderheden

Geen

) uit Meppel, de broer van wijlen Hille van Delden
) Roeloff Dunningen, zuster van wijlen Hille van Delden
3
) Schoemackers
2

315

DATUM:

19-09-1544

Comparante
Momber
Koper

Echtg. van Jorgien

815

816

817

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
189
Schuldbekentenis

DATUM:

24-09-1544

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wayer, Geert
Geertsz, Engbert
Hermansz, Engbert
Willemsz, Arent

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Engbert Geertsz 36 stuivers Brabants.
-Engbert Hermansz is schuldig aan Arent Willemsz 38 stuivers Brabants van
14 plakken de stuiver; folio 190, dd 20-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
189v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Golde
Hermensz, Gheert
Berentszen, Jan
Geertsz, Vrancke

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

06-10-1544

Wed. van …
Momber
Voogd
Voogd

Moeder
Oom
Broer van Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar zoon Jan Geertsz als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 g.g., een bed met toebehoren en
de beste koperen pot en bovendien zal zij hem verzorgen tot zijn
volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam vader niet vermeld.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Rotgersz, Gerrijt
Hermansz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Hermansz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ99 ph.g. afkomstig van een koggeschip dat hij
van hem gekocht heeft, waarvan hij ƒ33 ph.g. zal betalen drie weken na St.
Maarten 1545 en een half jaar later ƒ16½ ph.g. en weer een half jaar later
ƒ16½ ph.g. enz. totdat alles betaald is, waarvoor hij als onderpand stelt het
schip met toebehoren en zijn overige goederen, alles volgens scheepsrecht.

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

316

16-10-1544

Zutphen
En echtg. Henrickien

818

819

820

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
190
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lochum, Geert van
Woltersz, Peter

24-10-1544

Comparant
Schuldenaar

Kremer en echtg. Griete

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Peter Wolters en diens vrouw
Griete al het geld dat hij tot nu toe voor hen uitgegeven heeft; verder meldt
comparant betaald te hebben het handschrift gevestigd op Alijt Patersz,
daarbij inbegrepen het deel van Peter en echtgenote.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
190
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrix, Geerlich
Meber, Maurijs
Wayer, Geert
Smijt, Jan
Apell, Herman ten

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Maurijs Meber 16 gosselers.
-Geert Wayer is schuldig aan Jan Smijt een halve daalder; folio 190v, dd 1012. Aan Herman ten Apell 3 daalders min 1 oord; folio 190v, dd 12-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
190
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Geert
Nuys, Peter van
Recklickhuzen, Henrick v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Femme, Elsken en Thoenijsz als

DATUM:

14-11-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

317

24-11-1544

Wdn. van …
Voogd
Voogd

Deventer - bakker

moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ20 ph.g., twee munten en twee
zilveren lepels afkomstig van Herman Struve, in bewaring bij de vader en de
kleren en kleinodiën; hij belooft hen te verzorgen tot de volwassenheid,
waarmee de voogden tevreden zijn.

821

822

bijzonderheden

Naam moeder niet vermeld.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
190v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baeck, Geert
Engbertsz, Berent
Kerskensz, Henrick
Johansz, Bartolt
Hermansz, Jan

DATUM:

15-12-1544

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Schuldenaar

Kerkmeester

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij als borgen betaald hebben aan de
kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk, als hun eigen schuld, een bedrag van
44 Joachimsdaalder voor pacht over verschillende verlopen periodes, ten
behoeve van Jan Hermansz, die belooft de borgen schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
190v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morre, mr Gerrijt
Glauwe, mr Geert
Willemsz, Roloff
Claesz, Cornelis

samenvatting

Op verzoek van de Raad, hebben comparanten een schikking getroffen met
Roloff Willemsz, momber over zijn nicht Mette, inzake de goederen van
Willem Cleetynck, zijn oude vader, die Mette heeft geërfd volgens testament
en anderzijds Cornelis Claesz. Roloff heeft Cornelis beloofd dat hij het kind,
met de goederen van de ouders geërfd, tot de leeftijd van 18 jaar zal
verzorgen op zijn kosten en de renten beleggen tot haar profijt; Cornelis
accepteert dit met de restrictie dat de broers Johan en Roloff gedurende
enige tijd hiervoor borg staan net als hijzelf.

bijzonderheden

1

DATUM:

18-12-1544

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

) Johan Willemsz, momber

318

Raadslid
Idem
1
Mede namens broer )

823

824

825

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191
Betalingsbelofte

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haemstell, Geert van
Indijck, mr Godtschalck t.

samenvatting

Comparant heeft gerechtelijk beloofd mr Godtschalck ten Indijck te betalen
vier meter hout die Ditmer Ticheler hem schuldig was en dit hout te leveren
voor St. Jan a.s., half geschild en ongeschild.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrixsz, Geert
Smit, Henrick
Keyser, Gese
Cremer, Henrick
Utrecht, Gijsbert Gijsb. v.
Hermansz, Jan
Jorisz, Jan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Henrick Smit 14 stuivers van 14 plakken de
stuiver.
-Gese Keyser is schuldig aan Henrick Cremer 16 stuivers Brabants; dd 2801.
-Gijsbert Gijsbertsz van Utrecht is schuldig aan Jan Hermansz en Jan Jorisz
ƒ1½ rijder gulden, te betalen met Pasen a.s.; dd 11-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loese, Gheert
Scepeler, Johan
Ysselmuyden, Ernst v.
Morre, mr Gheert
Nuys, Peter van
Hudde, Henrick

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, verklaren geïntervenieerd te

Comparant
Begunstigde

DATUM:

02-01-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

319

20-12-1544

27-01-1545

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

hebben tussen Peter van Nuys en Henrick Hudde in verband met de goten
en waterafvoer achter hun huizen, over de plaatsing en het onderhoud
ervan. Peter van Nuys betaalt Henrick Hudde éénmalig 1 rijder.

826

827

828

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keyser, Gese
Glasemaker, Herman

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Herman Glasemaker ƒ5 g.g.,
afkomstig van haar overleden vader Jan Keyser.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carreman, Gerrijt
Brouwer, Steven

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Steven Brouwer 32½ stuiver van 14 plakken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goosens, Geertgen
Metselaer, Coert
Henrijxsz, Ghese
Graes, mr Jacop van
Wayer, Geert
Geertszen, Geert
Kannegieter, Lambert

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Coert Metselaer ƒ6 ph.g. te betalen met
Palmzondag a.s.
-Ghese Henrijxcsz is schuldig aan mr Jacop van Graes ƒ10 g.g.; dd 09-03.

04-02-1545

Comparante
Executeur

DATUM:

20-02-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

320

-Geert Wayer is schuldig aan mr Jacop van Graes 16 daalders; folio 192, dd
18-03.
-Geert Geertszen is schuldig aan Lambert Kannegieter ƒ5½ ph.g. en 2½
stuiver Brabants, 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden; folio 192, dd 23-03.

829

830

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Woltersz, Gerrijt
Jansz, Wernart

DATUM:

11-03-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Trijne

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wernart Jansz en diens echtgenote
een bedrag van ƒ164 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden en 15
plakken de stuiver, afkomstig van een potschip met toebehoren dat hij van
hen gekocht heeft en belooft dit in drie jaar te betalen, op Petri ad
Cathedram 1546 ƒ55 ph.g. en daarna in 1547 en ’48, waarvoor hij als
onderpand stelt het potschip met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
192
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meyers, Griete
Dieuwe
Geese
Jansz, Peter
Gerrijt(je)
Aertsz, Herman

DATUM:

15-04-1545

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar

Echtg. Symon Jelis
Echtg. Willem Clotinx
Echtg. Herman Schene

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de vrouw van Symon Jelisz 10½ gosseler.
-De vrouw van Willem Clotinx is schuldig aan Peter Jansz ƒ3½ lichte ph.g.
en 1½ stuiver Brabants, waarvan reeds betaald 30 stuivers Brabants; folio
192v, dd 20-04.
-De vrouw van Herman Schene is schuldig aan Herman Aertsz ƒ1 ph.g. van
14 plakken de stuiver; folio 192v, dd 22-04.

bijzonderheden

Geen

321

831

832

833

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
192
Convenant

DATUM:

16-04-1545

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertsz, Geert
Hodde, Henrick
Mullem, Henrick van
Hero, Herman

samenvatting

Comparanten ter ene zijde hebben een schikking gemaakt met comparanten
ter andere zijde inzake de boedelscheiding van de goederen die Marcelis en
zijn familie zijn toegekomen; Marcelis heeft Thoenijske, bij wie hij in huis
geweest is, verlaten en zij wil gaan trouwen met een ander. Er wordt
besloten op straffe van onterving, dat hij voor zijn kinderen moet zorgen:
zijn vier kinderen bij haar, moeten verdeeld worden over hen beiden.
Uiteindelijk gaan alle kinderen naar de moeder en betaalt hij de moeder ƒ20
rijdergulden eens voor twee kinderen, in verschillende termijnen.
NB. in de kantlijn: op 21-01-1555 meldt Thoenijske Willemsz met haar man
Berent Henrixen van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Evertsz, Geert
Laer, Henrijck ter
Tolsende, Peter van
Ebbinck, Warnart

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen tussen eiser Peter van
Tolsende en verweerder Warnart Ebbinck inzake ettelijke gelden die Peter
aan Warnart geleend had in 1544 op “avonturen van de zee” volgens
handschrift; eiser heeft nog tegoed 131½ Joachimsdaalder, die verweerder
zegt niet te kunnen betalen; eiser vraagt nu direct 25 daalders en de 20
daalders die Warnart nog heeft uitstaan bij de koning van Denemarken; zo
niet, dan zal hij alle St. Jansdagen gedurende drie jaar 5 daalders betalen
m.i.v. 1546 anders mag eiser beslag laten leggen. Verweerder bedankt eiser
voor de regeling, waarbij hem een groot deel van de schuld is
kwijtgescholden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
193
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Keysers, Gese

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

193

DATUM:

Voor Marcelis v. der Grave
Idem
Voor Thoenijske Willemszdr
Idem

22-04-1545

Intermediair
Intermediair
Eiser
Verweerder

DATUM:

27-04-1545

Schuldenares

322

Voor eiser
Voor verweerder

Vrieze, Ede
Geese
Robbertsz, Warner
Griete
Bodde, Johanna in de

834

835

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

Weduwe Willem Aertsz
De erven van …
Echtg. Ariaen Coster

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Ede Vrieze 15 stuivers van 14 plakken.
-Geese is schuldig aan de erfgenamen van Warner Robbertsz 20 h.p.
afkomstig van huishuur en stelt daarvoor als onderpand al haar goederen;
folio 193v, dd 19-06.
-De vrouw van Ariaen Coster is schuldig aan Johanna in de Bodde 44
claeskens; folio 193v, dd 22-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lochum, Griete van
Leuwe, Geert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geert Leuwe en diens echtgenote
ƒ10 g.g. van 28 stuivers, te betalen met Pasen 1546 vanwege een charter,
waarbij de ƒ10 g.g. zijn inbegrepen; zij stelt als onderpand een van haar
kisten, een bank, een couwe(?) en een harnaskast geschat op ƒ8 g.g. en
voor de andere ƒ2 g.g. is er een borgstelling; als zij niet betaalt, dan mag
schuldeiser de voorwerpen verkopen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsse
Robrechts, Griete
Bodde, Johan in de
Visschers, Grietgen
Ulrix, Femme
Dronters, Anna

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Griete Robrechts ƒ2 enkele ph.g. en 3 stuivers
Brabants. Verder nog 36 stuivers Brabants te betalen op St. Maarten a.s.; dd
26-06.
Zij is ook schuldig aan Johan in de Bodde ƒ2 koopmansgulden van 14
plakken de stuiver; dd 22-06. En aan Anna Dronters 21½ stuivers Brabants;
dd 19-08.

DATUM:

05-05-1545

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

26-06-1545

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres

323

Echtg. Peter Cremer
En echtg. Egbert(je)

Echtg. koopman Arents

-Grietgen Visschers is schuldig aan Femme Ulrix 5 enkele stuivers
Brabants; dd 05-08.

836

837

838

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194
DATUM:
Transport onroerend goed

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, tussen Johan Thonijs en Johan Timmerman

comparanten

Dursten, Henrick van
Olyslager, Johan

12-01-1536

Comparant
Schoonzoon

En Geertruijdt

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan zijn dochter en schoonzoon Johan een huis
en erf overdraagt, strekkend aan de achterzijde tot aan mr Herman Glauwe,
waarin hij zijn levenlang mag wonen en de jaarlijkse tijns daarvan moet
betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemacker, Hermen
Kannegieter, Jan
Warnersz, Henrick
Foppe
Schoemacker, Henrick
Wayer, Ghert

DATUM:

ongedateerd

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Molenaar
a.d. Zwartendijk

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Kannegieter ƒ8 ph.g. en 1 stuiver.
-Henrick Warnersz is schuldig aan Foppe aan de Zwartendijk ƒ2 ph.g.; dd
21-02.
-Henrick Schoemacker is schuldig aan Ghert Wayer ƒ2½ ph.g. en 1 oord; dd
08-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

324

07-02-1536

839

840

comparanten

Cuper, Henrick
Buest, mr Henrick
Vos, Ghert

Borg
Schuldeiser
Schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Henrick Buest namens Ghert
Vos een bedrag van ƒ10 ph.g. van 25 stuivers Brabants en ƒ2½ g.g. van 28
stuivers Brabants, te betalen op Jacob a.s. met de helft en de andere helft
met Kerstmis; hij belooft dat hij mr Henrick de Rechtersbrief van 4 mud
rogge zal geven, die deze zal aflossen en de pachtbrief van de weduwe
Johan ter Suyle zonder zegelgeld; schuldenaar belooft de borg schadeloos
te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vaerst, Henrick van
Smit, Willem
Glasemacker, Hermen
Brinckman, Egbert
Kannegieter, Jan
Schene, Herman
Wayer, Ghert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Smit 19 claeskens.
-Hermen Glasemacker is schuldig aan Egbert Brinkman en Jan Kannegieter
34 stuivers Brabants; dd 03-04.;
-Herman Schene is schuldig aan Ghert Wayer ƒ2 ph.g. met 1 oord en 10½
claeskens; dd 05-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Evertszen, Hermen
Jansz, Warner

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Warner Jansz een bedrag van ƒ32½
ph.g. afkomstig van een schuit met toebehoren die hij van hem gekocht
heeft en belooft de helft te betalen op Allerheiligen a.s. en de andere helft
met St. Jan daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met
toebehoren en al zijn goederen.

DATUM:

24-03-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-04-1536

Schuldenaar
Schuldeiser

325

NB. in de kantlijn: op 08-11-1536 is de eerste helft betaald.

841

842

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
194v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hille
Cathrijne
Mulhem, Henrick van
Urck, Jan van
Koedieff, Henrick
Brant, mr Heymen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de weduwe van Warner Robertsz ƒ16 g.g. en 4
stuivers Brabants, maandelijks af te lossen totdat alles betaald is.
-Henrick van Mulhem is schuldig aan Jan van Urck ƒ40 g.g.; dd 10-05.
-Henrick Koedieff is schuldig aan mr Heymen Brant ƒ2 g.g. en 11 stuivers
Brabants, de gulden van 30 claeskens; dd 09-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voerst, Hermen van
Vaeltken, Willem
Coedieff, Henrick
Kistemaker, Hermen
Backer, Geerloff
Voorst, Hermen van
Graes, Jacob van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Vaeltken ƒ8 ph.g. met 1 oord die hij
ongeveer een jaar geleden van hem geleend heeft en waarvan Willem 3
Joachimsdaalder ontvangen heeft; voor het overige stelt comparant als
onderpand een grijze merrie om eventueel de schade te verhalen.
-Henrick Coedieff is schuldig aan Hermen Kistemaker ƒ5 ph.g. en 9 stuivers;
dd St. Jansavond, 24-06. Ook is hij schuldig aan Geerloff Backer 18
claeskens.
-Hermen van Voorst is ook schuldig aan Jacob van Graes ƒ3 g.g. en 3
stuivers; dd 24-06.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

24-04-1536

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

In de Osse
Wed. Warner Robertsz

19-06-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
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843

844

845

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195
DATUM:
Verklaring van ontvangst

24-06-1536

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willemsz, Henrick
Keppell, Lubbert van

samenvatting

Comparant, wonend in Tiel, bekent gerechtelijk dat Lubbert van Keppell, die
de goederen van zijn overleden vrouw heeft geërfd, evenals Herberen Sans,
diens zuster Anna Sans uit Culenborg voor wie hij optreedt en comparants
echtgenote, hem het geld dat hem beloofd was, heeft gegeven en belooft
hen te vrijwaren in alle gevallen, waarvoor zijn goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghoertensz, Hermen
Wayer, Geert
Voorst, Hermen
Tonisz, Claes
Mullem, Henrick van
Mouwers, Cathrijne
Tripmacker, Anna
Schene, Hermen
Jacobsz, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Wayer 2 rijdergulden en Hermen Voorst is
schuldig aan Claes Tonisz ƒ3 enkele ph.g. en aan Cathrijne Mouwers 5 lichte
h.p.; dd 26-06.
-Henrick van Mullem is schuldig aan Anna Tripmacker ƒ11 ph.g. en ƒ5 ph.g.
1 oord koopmansgeld; dd 10-07.
-Hermen Schene is schuldig aan Willem Jacobsz 29 claeskens; dd 19-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis

Comparant
Erfgenaam

DATUM:

En echtg. Lijsbeth
Wdn. van Barbara

26-06-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
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29-07-1536

846

847

comparanten

Albertsz, Henrick
Maes, Alidt

Comparant
Executeur

En echtg. Anne
Tante

samenvatting

Comparanten verklaren van hun tante Alidt Maes de goederen en erfenis
ontvangen te hebben van hun tante Myker Roeveneter, in Groningen
overleden, met dien verstande dat Anne na de dood van Alidt nog de
1
“sayssche hoycke” ) van Myker zal ontvangen; Bernt, de dochter van Alidt,
die enige tijd in hun tantes huis heeft gewoond, wordt bedankt voor de
goede betaling van de huur.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nest, Hermen
Cremer, Reinolt
Voerst, Hermen van
Dircx, Bele
Snoyse, Henrick
Trumpers, Alidt
Marion, Henrick
Brandt, Johan

) jas van wollen stof

DATUM:

04-08-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldenaar

De erven van …

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Reinolt Cremer
ƒ4 ph.g. en 4 stuivers Brabants.
-Hermen van Voerst is schuldig aan Bele Dircx 7 lichte ponden; dd 09-08.
-Henrick Snoyse is schuldig aan Alidt Trumpers 41 stuivers Brabants en 4
plakken; dd 16-08.
-Henrick Marion verklaart dat Johan Brandt hem vanwege Gijse Bloxiell
betaald heeft ƒ17½ ph.g. afkomstig van twee koeien die Johan van Gijse
gekocht heeft; dd 19-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
195v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voerst, Henrick van
Kistemaker, Hermen
Wesselers, Henrick
Malsem, Henrick van
Thijs, Hylle

samenvatting

DATUM:

06-09-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

Voerman
Wachter

-Comparant is schuldig aan Hermen Kistemaker ƒ2 ph.g. en 10½ stuiver
Hollandse valuta.

328

-Henrick Wesselers is schuldig aan Henrick van Malsemƒ4 ph.g. en 2
stuivers.
-Hylle Thijs is schuldig aan Henrick van Malsem ƒ4 g.g. en 3 stuivers, te
betalen alle veertien dagen met ƒ1 g.g

848

849

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
196
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Hermen
Kistemaker, Hermen
Gheertszen, Hermen
Droochscheerder, Frederick
Schene, Hermen
Schuerman, Rotger
Wesselersz, Henrick
Hudde, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen Kistemaker ƒ9 g.g. min 3½ stuiver.
-Hermen Gheertszen is schuldig aan Frederick Droochscheerder ƒ2 g.g. en 1
oord; dd 23-09.
-Hermen Schene is schuldig aan Rotger Schuerman 10 schepel haver en
11½ stuiver, te betalen met acht dagen; dd 20-10.
-Henrick Wesselersz is schuldig aan Henrick Hudde 29 stuivers Brabants en
3 butkens.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
196
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voerst, Henrick van
Droochscheer, Claes
Lochum, Henrick van
Warden, Bernt van
Wicherszen, Hermen
Dotekum, Henrick van

samenvatting

DATUM:

12-09-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

25-10-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar

Schoenmaker

-Comparant is schuldig aan Claes Droochscheer ƒ10 ph.g.
-Henrick van Lochum is schuldig aan Bernt van Warden 6 lichte ponden en 1
oord; dd 16-11.
-Hermen Wicherszen meldt dat hij van Henrick van Dotekum het geld heeft
ontvangen van de 4500 stenen van de muur die hij eertijds van de voogden
over wijlen Theus Verwers gekocht heeft, waarvoor hij hem bedankt; dd 2011.

329

850

851

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
196
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maler, Henrick
Apell, Hermen ten
Offen, HilleFout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd. ten
Backer, Marten
Thijs, Hylle
Trumpers, Alyt

DATUM:

20-11-1536

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen ten Apell 17 stuivers en 1 plak.
-Hille ten Offen is schuldig aan Marten Backer ƒ9 ph.g. en 1½ stuiver
Brabants.
-Hylle Thijs is schuldig aan Alyt Trumpers ƒ3½ ph.g. waarvan zij, als haar
man Thijs van zijn reis terugkomt, ƒ1½ ph.g. met 5½ gosseler kontant zal
betalen en nog ƒ1 ph.g. op Vastenavond a.s. en de rest met Midvasten.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
196v
Borgstelling

onroerend goed

Het goed van Wolter Verwer

comparanten

Kempe, Hillebrant
Petersz, Wigbolt
Evertsz, Peter
En anderen

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Wigbolt Petersz, diens echtgenote en voor
Cornelis(je) Aertsz, nicht van wijlen Wolter Verwer, Jan Maesz is borg ten
behoeve van de nicht van Gerit Wolters en Peter Evertsz voor Gheert
Schepeler en echtgenote Alijt; Steven Kuper en Engbertje en Jan van
Dieveren en zijn vrouw Bele, allen naaste erfgenamen, met Claes van Rijsen
en echtgenote van de goederen van wijlen Wolter en Marike; zij verklaren
dat zij voor de erfgenamen te allen tijde borg staan voor alle schulden van
het sterfhuis en de eventuele aanmaningen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-12-1537

Borg
Begunstigde
Borg
Zie samenvatting
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Koperslager
En echtg. Geerte

852

853

854

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
196v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Petersz, Hans
Sybrantsz, Henrick

DATUM:

12-01-1537

Schuldenaar
Schuldeiser

van Ameland

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Sybrantsz een bedrag van
ƒ226 koopmansgulden afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat
hij van hem gekocht heeft, waarvan hij de helft moet betalen met Maria
Lichtmis 1538 en de andere helft met Lichtmis 1539; hij stelt daarvoor hij als
onderpand het schip met toebehoren en al zijn overige goederen, volgens
scheepsrecht. Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
197
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johans, Hadewych
Coepsz, Henrick

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Henrick Coepsz ƒ3 g.g. en 4 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
197
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kistemaker, Hermen
Woltersz, Wybrant
Graes, mr Jacob van
Henricksz, mr Geert
Hasenvelt, Zweer
Hardenberch, Chele van
Hove, Johan ten
Kerckhoff, Jan
Rippertszen, Goedschalck

samenvatting

DATUM:

29-01-1537

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

31-01-1537

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

Gevolmachtigde
Volmachtgever

Schipper

Comparanten proberen een schikking te maken tussen comparanten ter ene
zijde en die ter andere zijde betreffende de nagelaten goederen van de
ouders van volmachtgever, die lange tijd door de schipper gebruikt zijn.
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Zweer Hasenvelt zal ontvangen de eerste twee delen van alle nagelaten
goederen, waar ook gelegen en schipper Goedschalck het derde deel, met
dien verstande dat hij zijn huidige deel behoudt; verder is overeengekomen
dat de schulden die gemaakt zijn in de tijd dat Zweer nog in Kampen was, uit
de boedel betaald zullen worden in dezelfde verhouding van twee delen
tegen één. Later gemaakte schulden zijn voor ieder persoonlijk.

855

856

857

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
197v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heer, Herman
Geerloffs, Egbert
Rijsen, Claes van
Glaesmaker, Peter

DATUM:

05-02-1537

Executeur
Executeur
Executeur
Executeur

Bakker

samenvatting

Comparanten verklaren executeur te zijn van wijlen Wolter Verwer en Claes
van Rijsen en Peter Glaesmaker van Marike, diens vrouw.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
197v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Hermen
Rueters, Gheert
Hille
Brandt, mr Heymen

DATUM:

07-02-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

De weduwe van …
In de Osse

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Gheert Rueters 3
h.p. te betalen op Midvasten a.s.
-Hille in de Osse is schuldig aan mr Heymen Brandt ƒ5 ph.g.; dd 09-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
197v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hermensz , Henrick
Elsabet

samenvatting

Comparanten verklaren van hun stiefmoeder de goederen en erfenis van
hun (schoon)vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken. Nog

Comparant
Stiefmoeder
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08-02-1537

1

En echtg. Jenneken… )

niet verdeeld zijn de uitstaande renten en schulden: ƒ20 g.g. jaarlijks uit
Wanneperveen, nog 1½ h.p. jaarlijks uit Baerspijck, verder ƒ26 g.g. schuld in
Genemuiden en nog andere bedragen, waarvan zowel comparant met zijn
zuster als de stiefmoeder de helft zullen krijgen / betalen.

858

859

860

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
198
Aflossing

onroerend goed

Huis
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Voerst, Henrick van
Werst, jfr Mette van
Varwar, Henrick

) dochter van Willem van Genemuden

DATUM:

09-02-1537

Comparant
Begunstigde
Borg

Zwager

samenvatting

Comparant verklaart dat jfr Mette van Werst uit zijn huis Boven de poorte
jaarlijks ƒ1 g.g. ontvangt, die comparant in drie jaar wil aflossen telkens op
St. Jan, de twee eerste termijnen van ƒ7 g.g. en de laatste van ƒ6 g.g. m.i. v.
Midzomer a.s., waarvoor hij als onderpand stelt alle goederen die zich in het
huis bevinden en verder zijn overige goederen; zijn zwager is borg
geworden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
198
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Wichersz, Henrick
Kruise, Willem Wilemsz

samenvatting

Comparant is schuldig aan Willem Willems Kruise een bedrag van ƒ146
ph.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren dat hij van hem
gekocht heeft; hij zal betalen in twee termijnen van ƒ73 ph.g. op
Vastenavond, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en
al zijn overige goederen, volgens scheepsrecht.
NB. in de kantlijn: op 12-04-1538 is de eerste termijn betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
198
Schuldbekentenis

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

333

12-02-1537

19-02-1537

861

862

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Hermen
Petersz, Hans
Lochem, Henrick van
Robertsz, Loy
Wesselsz, Henrick
Almeloe, Jan van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hans Petersz ƒ11 koopmansgulden en 4
stuivers Brabants.
-Henrick van Lochem is schuldig aan Loy Robertsz ƒ2 ph.g. en 7 stuivers
Brabants; dd 25-02.
-Henrick Wesselsz is schuldig aan Jan van Almeloe ƒ7 ph.g.; folio 198v, dd
05-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
198v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vriese, Helmich
Wollesack, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van wijlen
Peter Wollesack de goederen en erfenis die Vrouwe van haar vader geërfd
heeft; zij heeft geen verdere aanspraken meer. Mochten er nog meer
kinderen zijn die aanspraken hebben, dan vervoegen zij zich bij de andere
erfgenamen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henrick(je), jfr
Kruse, Johan
Reynersz, Arent

samenvatting

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

03-03-1537

Comparant
Overledene

198v

DATUM:

Echtg. Vrouwe - Kuinre
Vader comparante

08-03-1537

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Jan Wolfs
Voorspraker

Comparante heeft een volmacht verstrekt aan Arent Reynersz om namens
haar de jaarlijkse rente van ƒ14½ g.g. te vorderen die zij in mei zes jaar lang
niet heeft ontvangen, gevestigd op het goed van wijlen Roeloff van Ittersum,
nu in bezit van Jan Mulart en verder de uitstaande schuld van Sweer
Hillebrinck, van Ditmar Ticheler uit Zalk ƒ30 g.g. van pacht, betaalbaar met
St. Maarten, van Claes van Sante uit Zwolle de vestenis van ƒ15 g.g. per jaar,

334

van Jan Helmichsz, Hans Schinkels meier in Zwolle ƒ4 g.g. rente, alles
volgens schuldbrieven en daarbij al het nodige te doen.
,

bijzonderheden

Geen

863

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Penninck, Henrick Jansz
Corfmaker, Robbert
Muller, Henrick van
Jansz, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Robbert Corfmaker ƒ11 g.g. van 28 stuivers
Brabants en verder nog ƒ4 g.g. en 10½ stuivers.
-Henrick van Muller is schuldig aan Henrick Jansz ƒ49½ g.g. afkomstig van
twee pakken laken; dd 19-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Friess, Hillebrant
Jacobsz, Jacob
Willemsz, Wouter

864

865

DATUM:

15-03-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

17-03-1537

Blokzijl
Enkhuizen

samenvatting

Comparante verklaren schuldig te zijn aan Wouter Willemsz ƒ172 ph.g.
afkomstig van een koggeschip met toebehoren en beloven ⅓ deel te betalen
met Pinksteren a.s. verder in 1538 en in 1539 de rest, waarvoor zij als
onderpand stellen het schip met toebehoren en hun overige goederen om
eventuele schade te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Berntszen, Henrick
Dirck, mr

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

335

23-03-1537

Meppel
Scheepstimmerman

866

867

868

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Dirck een bedrag van ƒ8½ ph.g.
en belooft op St. Jacob a.s. de helft te betalen en met Vastenavond daarna
de andere helft; dit bedrag is afkomstig van een schuit die hij van hem
gekocht heeft en stelt als onderpand de schuit met toebehoren en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Jansz, Hermen
Bartolts, Jenneken
Dronthen, Dirck uit

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck uit Dronthen ƒ7½ ph.g.
afkomstig van een schuit die zij van hem gekocht hebben en beloven elk
hiervan de helft te betalen met St. Michiel en de andere helft met Pasen
daarna, waarvoor zij de schuit als onderpand stellen en hun overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wichersz, Hermen
Jansz, Bernt
Wesseltsz, Henrick
Velicks, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bernt Jansz ƒ20 ph.g.;
-Henrick Wesseltsz is schuldig aan Willem Velicks ƒ2 ph.g. van 25
claeskens; dd 16-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
199v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Platte schuit

DATUM:

20-04-1537

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

11-05-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:
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18-05-1537

869

870

comparanten

Coopsz, Henrick
Byselen, Peter van

Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparant is schuldig aan Peter van Byselen ƒ45 ph.g. afkomstig van een
platte schuit die hij van hem gekocht heeft en belooft de helft te betalen met
Allerheiligen en de andere helft met St. Maarten; hij stelt als onderpand de
platte schuit met toebehoren en zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mullem, Henrick van
Tonijsz, Johan
Romunde, Henrick van
Dotekum, Gheert van
Brinckman, Henrick
Tonijszen, Johan
Schene, Hermen
Smyt, Hermen
Kuyper, Henrick

DATUM:

Blokzijl
Scheepstimmerman

07-06-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan Tonijsz ƒ62 g.g. en 12 stuivers Brabants.
-Henrick van Romunde is schuldig aan de weduwe van Gheert van Dotekum
ƒ3 h ph.g.; dd 20-06.
-Henrick Brinckman is schuldig aan Johan Tonijszen ƒ4 ph.g. en 1 oord; dd
20-06.
-Hermen Schene is schu7ldig aan Hermen Smyt ƒ1 ph.g., 9 stuivers
Brabants en 1 oord; dd 20-06. Aan Henrick Kuyper ƒ2 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voichertsz, Hermen
Ottens, Jan
Schene, Hermen
Backer, Thijs

samenvatting

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

22-06-1537

De weduwe van …

-Comparant is schuldig aan de weduwe van Jan Ottens ƒ49 g.g. en 12
stuivers Brabants.
-Hermen Schene is schuldig aan Thijs Backer ƒ9 enkele ph.g. en 1 oord; dd

337

03-08.

871

872

873

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuritser, Henske
Vriese, Edze
Mathijs

DATUM:

11-05-1537

Comparant
Comparant
Begunstigde

in de Witte Hond

samenvatting

Comparanten verklaren te betalen aan Mathijs in de Witte Hond een bedrag
van ƒ36 ph.g. min 5 stuivers, op drie dagen in mei, telkens het derde deel,
afkomstig van de huisraad die de weduwe van Evert van Wye gekocht en
behouden heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koedieff, Henrick
Willemsz, mr Ricolt
Steen, Henrick
Berckhorst, jkr Johan v.
Sys…., Claes van
Reynersz, Arent

DATUM:

08-08-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Eiser
Schuldeiser
Momber

Priester

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Ricolt Willemsz ƒ11½ ph.g., te betalen met ƒ1
ph.g. alle zes weken totdat alles is betaald.
-Henrick Steen is schuldig ten behoeve van Johan van Berckhorst aan Claes
van Sys…(onleesbaar) ƒ6½ g.g. en Claes belooft dat het handschrift dat hij
op de jonker heeft, hiermede teniet wordt gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

338

21-08-1537

874

875

comparanten

Schene, Henrick
Backer, Marten
Voerst, Henrick van
Budde, Johan in de
Symonsz, Herman
Jacobsz, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Marten Backer ƒ5 g.g. met 1 stuiver Hollands
geld en stelt daarvoor ten onderpand al zijn goederen om de schade, indien
nodig, te verhalen.
-Henrick van Voerst is schuldig aan Johan in de Budde ƒ16 ph.g. , te betalen
op a.s. Maria Hemelvaart; folio 200v, dd 25-08.
-Herman Symonsz is schuldig aan Henrick Jacobsz ƒ9 ph.g. met 1 oord;
folio 200v, dd 31-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nest, mr Herman
Albertsz, Claes
Schene, Hermen
Straetken, Andries
Rueters, Gheert

DATUM:

22-09-1537

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Ens
De weduwe van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Albertsz van Ens 50 Geldersche rijder, te
betalen met de helft op Allerheiligen en de andere helft met Midvasten.
-Hermen Schene is schuldig aan Andries Straetken ƒ5½ ph.g. waarvoor hij
zijn wagen als onderpand stelt; dd 15-11.
Ook is hij schuldig aan de weduwe van Gheert Rueters 3 h.p.; dd 27-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Essen, Henrick van
Vriesendorp, Arent

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Arent Vriesendorp het geld
van de grootmeester van Lijfland dat Johan van Bommelen daar gelaten
had, volgens cedule; hij bedankt Johan van Bommelen voor zijn moeite en
zal de grootmeester vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

26-11-1537

Comparant
Tussenpersoon

339

876

877

878

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
200v
Schuldbekentenis

DATUM:

03-12-1537

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemacker, Hermen
Cappe, Bernt
Peterszen, Hermen
Jansz, Willem
Vriese, Albert
Vincke, Johan

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bernt Cappe 10 Geldersche rijder, te betalen op
Vastenavond a.s.
-Hermen Peterszen is schuldig aan Willem Jansz ƒ30 ph.g., te betalen op St.
Jacob a.s., waarvoor twee borgen zijn aangesteld om betaling te
garanderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thys, Hille
Wesseltsz, Kerstken
Voerst, Henrick van
Smit, Willem
Symonsz, Hermen
Wyen, Henrick van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Borg

DATUM:

03-12-1537

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Priester
Boven de poorte
De weduwe van …

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Kerstken Wesseltsz ƒ6 ph.g.
-Henrick van Voerst is schuldig aan Willem Smit ƒ2 ph.g. en16 stuiver
Brabants; dd 17-12.
-Hermen Symonsz is schuldig aan de weduwe van Henrick van Wyen ƒ9
ph.g. met 6 claeskens, de gulden van 25 claeskens; dd 17-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haese

DATUM:

10-12-1537

Wed. van Symon Hermensz

340

Moeder

Jansz, Evert
Henricks, Roloff
Reynersz, Wicher
Luyter, Ryck

879

880

Momber
Momber
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Claes en Geertken als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ12 g.g. en zij belooft hen op te voeden
en te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuyritser, Hans
Herick, Albert van
Kremer, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Barbara, Bruyn en Janneke als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ20 g.g. en belooft hen op te
voeden en te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Koedieff, Henrick
Veen, Tymen vd
Symonsz, Hermen
Wiringen, Jan van
Schene, Hermen
Jansz, Claes

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Tymen van der Veen een vat Hamburger bier
van 69 stuivers Brabants.
NB. in de kantlijn: betaald: 35 stuivers Brabants, 1 Geldersche snaphaen en
nog 9 stuivers Brabants.
-Hermen Symonsz is schuldig aan Jan van Wiringen ƒ7 met 4 stuivers; dd
26-01.
-Hermen Schene is schuldig aan Claes Jansz 19 stuivers Brabants; dd 3001.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

07-01-1538

Wdn. van Elsken
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

18-01-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

341

881

882

883

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Osse, Hille ter
Boessum, Claes van
Thys, Hille
Henrickszen, Jan
Symonsz, Hermen
Bloem, Meppen

DATUM:

04-02-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Priester
en Willem

samenvatting

Comparante is schuldig aan Claes van Boessum 25 schellingen.
-Hille Thys is schuldig aan Jan Henrickszen 22 claeskens te betalen met
Midvasten; dd 15-02.
-Hermen Symonsz is schuldig aan Meppen en Willem Bloem samen 12 vaten
Hamburger bier van 63 stuivers Brabants het vat, d.w.z. ieder 6 vaten; dd 2302.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Hermen
Apell, Hermen ter
Thys, Hille
Heere, Hermen
Brouwer, Arent
Simonsz, Henrick
Tymerman, Andries

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen ter Apell ƒ8 ph.g. en 16 stuivers
Brabants;
-Hille Thys is schuldig aan Hermen Heere 3 lichte ponden; dd 13-03.
Aan Arent Brouwer 22½ stuiver Brabants en 12 stuivers koopmans.
-Henrick Simonsz is schuldig aan Andries Tymerman ƒ17 koopmansgulden;
dd 21-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
201v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

25-02-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

342

26-03-1538

884

885

comparanten

Symonsz, Hermen
Bloeme, Willem
Cuper, Henrick
Verwolen, Gerrit van

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Bloeme ƒ24
koopmansgulden te betalen op St. Michael met ƒ10 en de rest met Pasen
daarna; als onderpand stelt hij al zijn goederen, om schade te kunnen
verhalen.
-Henrick Cuper is schuldig aan Gerrit van Verwolen ƒ1½ ph.g.; dd 01-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202
Transport van goederen

onroerend goed

Een mate land
Kamperveen, bij de Coeborg

comparanten

Dam, Henrick van der
Laer, Henrick ter

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun zwager Henrick ter Laer
hun mate land bij de Coeborg die comparant van zijn vader heeft geërfd en
stelt als voorwaarde dat comparant deze mate te alle tijden mag terugkopen
voor ƒ100 van 24 stuivers Brabants.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hille
Smyt, Lubbert
Symonsz, Hermen
Pelser, Henrick

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Lubbert Smyt ƒ1 ph.g.
-Henrick Symonsz is schuldig aan Henrick Pelser 6 vaten Hamburger bier
van 62 stuiver Brabants het vat; dd 10-04.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-04-1538

Comparant
Koper

DATUM:

03-04-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

343

En echtg. Aelke
Zwager

Echtg. Arnt Kremer

886

887

888

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202
Schuldbekentenis

DATUM:

03-04-1538

onroerend goed

Platte schuit

comparanten

Albertsz, Gheert
Bijssell, Peter van
Barisz,Peter
Brantsz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Bijssell ƒ34½ ph.g.
afkomstig van een platte schuit die hij van hem gekocht heeft en belooft met
Midvasten 1539 de helft te betalen en de andere helft met St. Michael
daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand stelt de platte schuit met alle
toebehoren en al zijn goederen. Mocht de schuit groter zijn dan die van
Peter Barisz, dan ontvangt schuldeiser meer, is hij kleiner dan minder dan is
afgesproken. Dit wordt beoordeeld door Peter Barisz en Geert Brantsz.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202v
Afstand van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krueser, mr Hermen
Peterszen, Geert

Schuldenaar
Schuldeiser
Tussenpersoon
idem

DATUM:

17-04-1538

Comparant
Oom

Priester

samenvatting

Comparant verklaart dat hij de erfenis van zijn oom Geert Peterszen niet wil
ontvangen om hem moverende redenen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Wijchersen, Hermen
Wijchersz, Anna

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan de moeder van weduwe
Anna Wijchersz hun aandeel in een huis in de Nieuwstraat, waarin zij nu
wonen, met alle huisraad, kleding, kleinodiën enz. voor een som geld die zij
reeds ontvangen hebben, zodat de moeder daar apart van comparanten kan
wonen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

18-04-1538

Comparant
Begunstigde

344

En echtg. Agatha
De moeder van …

889

890

891

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
202v
Nalatenschap

DATUM:

29-04-1538

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoeyer, Herman
Borchertsz, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart dat de burgemeester van Kampen hem en zijn tante, als
erfgenamen, verantwoording afgelegd heeft van alle maatschappen en
handelingen die deze met wijlen Bernt Hoeyer, comparants neef, heeft
gehad. Er wordt besloten dat Gheert Borchertsz zal behouden alle goederen
die tot de maatschap behoren, behuizing en inventaris en alle uitstaande
schulden bij bisschoppen, domheren enz. De burgemeester zal de
erfgenamen betalen een bedrag van ƒ300 g.g. van 28 stuivers Brabants, te
betalen in drie termijnen en verder, volgens het testament, ten behoeve van
de armen in Warendorp ƒ80 g.g. betaalbaar aan comparant en aan de armen
in Kampen ƒ70 g.g.; aan de armen in Bergen, Noorwegen, drie ton meel die
de overledene hen had beloofd. Beide parijen beloven elkaar de afspraken te
respecteren.
NB. in de kantlijn: de data van ontvangst van de termijnen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
203
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Everts, Hille
Brouwer, Bernt
Muller, Henrick
Geye, Dirck

samenvatting

-Comparante verklaart schuldig te zijn aan Bernt Brouwer 25 stuivers
Brabants.
-Henrick Muller is schuldig aan Dirck Geye ƒ30 g.g. te betalen tussen nu en
St. Michael, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen; folio 203v, dd
16-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
203v
Convenant

Comparant
Firmant

DATUM:

Uit Warendorp
Bgm Kampen

31-05-1538

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

345

22-06-1538

892

893

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Heere, Hermen
Cappe, Bernt
Sticker, Albert
Michelsz, Peter

samenvatting

Beide parijen verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen dat in verband
met de nagelaten goederen van hun man / vader, Gerriken levenslang
hierover mag beschikken, maar dat zij deze niet mag verkopen; na haar
dood zullen de kinderen deze weer in bezit krijgen. De moeder geeft haar
kinderen samen ƒ3 g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
203v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Henrick
Kistemaker, Hermen
Droochscheer, Brant
Osse, Hille ter
Wiringen, Peter van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen Kistemaker ƒ15 ph.g.
Aan Brant Droochscheer 51 claeskens; dd 11-09.
-Hille ter Osse is schuldig aan Peter van Wiringen 11½ schelling; dd 16-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
203v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertszen, mr Henrick
Petersz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van Willem Petersz de erfenis en goederen
ontvangen heeft van zijn moeder, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

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

DATUM:

09-08-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

346

Voor Gerriken Roloff
Idem
Voor kinderen G.Roloff
Idem

Comparant
Executeur

in de Hagen

13-09-1538

En echtg. Anne
En echtg. Fije

894

895

896

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thys, Hille
Trumpers, Aeltken
Willems, Cathrine
Osse, Hille ter
Borchertsz, Ghert
Peters, Hans

DATUM:

25-09-1538

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Aeltken Trumpers ƒ6 g.g. en 9 stuivers
Brabants. Aan Cathrine Willems ƒ13 koopmansgulden en 1 oord van 20
stuivers de gulden; dd 03-11.
-Hille ter Osse is schuldig aan Ghert Borchertsz 5 schellingen; dd 15-11.
Aan Hans Peters 13½ schelling; dd 20-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Hermen
Jansz, Albert
Albertsz, Claes

DATUM:

02-12-1538

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Broers - Elburg
Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Albertsz een bedrag van
ƒ146 ph.g. van 25 stuivers Hollands, afkomstig van een karveelschip dat zij
van hem gekocht hebben, te betalen in twee jaarlijkse termijnen, n.l. op St.
Andries 1539 en in 1540; bij de laatste termijn hebben zij enige speling met
betalen. Als onderpand stellen zij het karveelschip met toebehoren en al
hun goederen.
NB. in de kantlijn: op 03-03-1539 heeft de weduwe van schuldeiser, Griete,
ƒ200 koopmansgulden ontvangen; de rest in 1544.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrick
Tomaszen, Goesen
Rees, Gheert van
Cremer, Henrick

DATUM:

09-12-1538

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

347

Osse, Hille ter
Geestelijkheid v.St. Jorgen

897

898

899

Schuldenares
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Goesen Tomaszen ƒ4 ph.g.
-Gheert van Rees is schuldig aan Henrick Cremer ƒ23½ koopmansgulden en
1 oord; dd 16-12.
-Hille ter Osse is schuldig aan de geestelijkheid van St. Jorgen 55 stuivers
Brabants; folio 204v, dd 17-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204v
Transport van vee

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hille
Graes, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij haar twee koeien aan Jacob van Graes
verkocht heeft en dat zij ze tot mei zal verzorgen.
NB. in de kantlijn: op 10-12-1539 heeft comparante beloofd de koeien te
houden tot mei over een jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204v
Transport van goederen

onroerend goed

Everschip

comparanten

Koedieff, Henrick
Graes, Jacob van

samenvatting

Comparant verklaart, in verband met zijn schulden, aan Jacob van Graes
zijn everschip verkocht te hebben, dat bij de brug ligt; deze kan er nu mee
doen en laten wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

04-01-1539

Comparante
Koper

DATUM:

Echtg. Thys Claesz

ongedateerd

Comparant
Koper

DATUM:

348

10-01-1539

comparanten

900

901

Osse, Hille in de
Backer, Marten
Elburg, Herman v. d.
Hardenberch, Evert van

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Smid

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Marten Backer 18 schellingen.
-Herman van de Elburg is schuldig aan Evert van Hardenberch ƒ20 g.g.
afkomstig van de aankoop van een huis, te betalen op vier
achtereenvolgend Pasen m.i.v. Pasen a.s.; dd 14-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
204v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermelinck, Hertgert
Wieringen, Jan van
Symonsz, Hermen
Budde, Johan in de
Kempe, Hilbrant
Glasemaker, Hermen
Robertsz, Griete

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan van Wieringen ƒ9 koopmansgulden min 3
stuivers.
Aan Hilbrant Kempe ƒ3 koopmansgulden; dd 08-02.
-Hermen Symonsz is schuldig aan Johan in de Budde ƒ70; dd 01-02.
-Hermen Glasemaker is schuldig aan Griete Robertsz 27 stuivers Brabants;
folio 205, dd 02-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
205
Genoegdoening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Henrick
Thonisz, Johan
Peters, mr Jan
Valkens, Ghijse
Rijsen, Claes van
Trier, Anthonis van
Woltersz, Wibrant
Goesenersz, Frank

samenvatting

DATUM:

21-01-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

10-02-1539

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

1

Voor Willem Gelisz )

Voor Peter Valkens

Comparanten verklaren dat Willem Valkens Peter Valkens ernstig verwond
heeft en dat deze zou kunnen sterven; er is besloten dat Willem, in dat
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geval, een halve last rogge zal geven, een groot deel van het loon zal
betalen en de kinderen, ook de nog niet geborene, zal onderhouden; Peter
op zijn beurt zal hem de doodslag vergeven evenals zijn familieleden.

902

903

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
205
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Hermen
Reynersz, Arent
Janszen, Henrick
Tomaszen, Goesen
Thys, Hille
Jansz, Bartolt
Keppel, Henrick
Kannegieter, Lambert

) Valkens

DATUM:

02-03-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Van het eiland

Messenmaker

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent Reynersz ƒ8 eendere gulden vanwege
goede rekenschap.
-Henrick Janszen is schuldig aan Goesen Tomaszen ƒ6 ph.g. en 1 mud
haver; dd 05-03.
-Hille Thys is schuldig aan Bartolt Jansz ƒ3 ph.g.; dd 14-03.
-Henrick Keppel is schuldig aan Lambert Kannegieter 13 stuivers Brfabants;
dd 28-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Gichte

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kuynretorff, Henrick
Kromme, Elert
Witte, Herman

samenvatting

205v

DATUM:

17-03-1539

Comparant
Comparant
Overledene

Burgemeester
De weduwe van …

Comparanten, onder auspiciën van de Raad, hebben hun gicht gedaan
inzake de weduwe van Herman Witte die zij hebben aangesproken voor 10
h.p. jaarlijkse lijfrente die Gese, de zuster van Herman Witte in het klooster
op den Oord, moet krijgen en gevestigd is op de goederen van overledene;
dit is 12 jaar geleden en er is weinig van ontvangen.
Er wordt besloten dat de weduwe de zuster van Herman Witte uit haar
goederen 8 h.p. lijfrente zal geven zolang Gese leeft, te betalen vanaf St.
Maarten a.s.; voor de achterstallige rente en voor hetgeen haar is toegezegd
van wijlen Jan Witte, priester, 2 Joachimsdaalder, te betalen met Pasen aan
het convent en de 5 h.p. rente van wijlen Ricolt Witte, waarmee de kwestie
van de lijfrente is afgedaan.

350

904

905

906

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
205v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Henrick
Hardenbarch, Arent van
Dircks, Hermen
Urck, Jan van
Thysz, Hille
Brouwer, Geert

DATUM:

19-03-1539

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

Schroer

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent van Hardenbarch ƒ12½ ph.g. met 2
stuivers Brabants, de gulden van 25 stuivers.
-Hermen Dircks is schuldig aan Jan van Urck 17 mud gerst en 2½ schepel, 7
schepel rogge en het gerechtsgeld; dd 26-03.
Tevens is hij hem schuldig ƒ23 enkele ph.g. en wat andere bedragen, die zij
bij elkaar optellen; dd 14-04.
-Hille Thysz is schuldig aan Geert Brouwer ƒ4 ph.g. min 1 oord en een
taecke wijn; dd 21-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Bernts, Henrickgen
Jansz, Berent
Byssel, Peter van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Peter van Byssel een bedrag van
ƒ80 ph.g. van 25 stuivers Brabants afkomstig van een koggeschip met
toebehoren dat zij van hem gekocht heeft en belooft te betalen met
Hemelvaartsavond 1540, waarvoor zij als onderpand stelt het koggeschip
met toebehoren en al haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206
Schuldbekentenis

DATUM:

14-05-1539

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

351

17-06-1539

Wed. van Bernt

907

908

onroerend goed

Everschip

comparanten

Thomasz, Henrijck
Woltersz, Symon
Dircksz, Willem

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

Kuinre
Scheepstimmerman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Dircksz en diens
echtgenote Lene een bedrag van ƒ150 ph.g. afkomstig van een everschip
dat zij van hem gekocht hebben; zij zullen dit betalen in twee termijnen, de
helft acht dagen voor St. Jan 1540 en de andere helft in 1541, waarvoor zij
als onderpand stellen het everschip met toebehoren en hun overige
goederen, om eventuele schade te verhalen.
NB. in de kantlijn: op 21-07-1540 is de eerste helft betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Heyman
Ulricx, Femme
Coertsz, Henrick
Hardenberch, Albert v.

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Femme Ulricx ƒ25 g.g. van 28 stuivers
Brabants, te betalen op St. Michael, waarvoor zij als onderpand stelt haar
woonhuis met huisraad en inboedel, zolang de schuld niet is betaald.
-Henrick Coertsz is schuldig aan Albert van Hardenberch 31 stuivers; dd 2706.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206v
Leveringsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Herman
Raem, Gheert in de
Keppell, Henrick van
Ballemaker, Henrick

samenvatting

DATUM:

23-06-1539

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Begunstigde
Comparant
Begunstigde

Echtg. Engbert Cremer

08-07-1539

Messenmaker

-Comparant heeft beloofd aan Gheert in de Raem om 12 wage wol te leveren,
elke wage van 28 stuivers Brabants, waarvan hij reeds ontvangen heeft 6
wage wol.
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-Henrick van Keppell meldt Henrick Ballemaker 6½ h.p. te betalen met St.
Michael en stelt daarvoor als onderpand zijn gereedschap, zolang het geld
niet is betaald; dd 08-07.

909

910

911

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Everschip

comparanten

Stapelen, Henrick v.
Kock, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig ter zijn aan Jan Kock een bedrag van ƒ100
ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een everschip met
toebehoren dat hij van Jan gekocht heeft en belooft een derde deel te
betalen in mei, het tweede gedeelte met Allerheiligen en het derde deel in
mei 1541, waarvoor hij als onderpand stelt het everschip met toebehoren en
zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
206v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Henricken
Vorst, jfr Mette van
Lanckvelt, Goert van
Dirricksz, Herman
Thonisz, Jan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan jfr Mette van Vorst ƒ13½ ph.g. van 30
claeskens de gulden, van goede rekenschap, waarvoor haar gevolmachtigde
heeft getekend. Akte is doorgehaald.
-Herman Dirricksz is schuldig aan Jan Thonisz ƒ3 ph.g. en 8½ stuiver goed
geld; dd 04-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

DATUM:

21-07-1539

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Uit Meppel

18-07-1539

Schuldenares
Schuldeiseres
Gevolmachtigde
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

353

01-09-1539

In de Hagen

912

913

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermana
Dubbelt, Henrick
Schene, Herman
Vaelken, Willem

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Dubbelt ƒ8
koopmansgulden 7 stuivers Brabants.
-Herman Schene is schuldig aan Willem Vaelken ƒ4 ph.g. 7½ stuiver
Brabants; dd 15-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Henrickgen
Katharina
Lanckvelt, Coert van
Brouwers, Alijt
Dirricksz, Herman
Thomasz, Goessen

samenvatting

-Comparante is schuldig aan de dochter van Henrijck Albertsz ƒ2 ph.g. van
25 claeskens de gulden, waarvoor Coert van Lanckvelt heeft getekend. Ook
is zij schuldig aan Alijt Brouwers ƒ15 enkele ph.g.; dd 08-10.
-Herman Dirricksz is schuldig aan Goessen Thomasz ƒ3 ph.g. en 1 oord, 23
pond spek en een taecke wijn; dd 08-10.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof

comparanten

Brants, Henrickgen
Wieringen, Peter van - jr

samenvatting

Comparante is schuldig aan Jonge Peter van Wieringen een bedrag van ƒ30
g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van mout die zij van hem
gekocht heeft en belooft dit te betalen met Midwinter of een maand daarna,
waarvoor zij als onderpand stelt haar huis en haar overige goederen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

03-10-1539

Schuldenares
Schuldeiseres
Gevolmachtigde
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:
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Echtg. Jan van Oltzende

In de Hagen
Henr. Albertsz dochter

17-10-1539

Schuldenares
Schuldeiser

In de Hagen

914

915

916

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

DATUM:

24-10-1539

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thysz, Hille
Blauwe, Jan

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Blauwe ƒ3 ph.g. en een vat bier.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Brants, Henrickgen
Brouwer, Sweer
Ottinck, Bernt
Schene, Herman
Vreen, Jan van
Wesselsz, Henrick
Heere, Herman

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Sweer Brouwer ƒ23 g.g. van 28 stuivers
Brabants en 5 stuivers Hollandse valuta. Aan Bernt Ottinck ƒ25
koopmansgulden voor goede rekenschap; dd 13-11.
-Herman Schene is schuldig aan Jan van Vreen ƒ1 g.g. van 28 stuivers
Brabants; dd 13-11.
-Henrick Wesselsz is schuldig aan Herman Heere 12 stuivers Brabants; dd
13-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bossch, Henrijck ten
Bregitten
Petersz, Hermen
Dubbelts, Gese
Dam, Henrijck van
Welmersz, Jan
Reess, Geert van

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

13-11-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

13-11-1539

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiseres
Borg
Schuldeiser
Schuldenaar

355

In de Groen Dore
In de Eenhoorn

917

918

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Bregitten in de Eenhoorn 29 schellingen
Hollandse valuta of de waarde daarvan.
-Hermen Petersz is schuldig aan Gese Dubbelts ƒ4 ph.g. van 25 stuivers
Brabants, 4 plakken de stuiver; dd 03-12.
-Henrijck van Dam is schuldig aan Jan Welmersz, vanwege Geert van Reess,
ƒ9 ph.g. min twee claeskens, van 25 claeskens voor de gulden, te betalen
binnen een jaar; dd 05-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
207v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, Henrickgen
Seysinck, Jan
Thys, Hille
Hanegreve, jfr Alidt
Graes, Jacob van

DATUM:

15-12-1539

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldeiser

Schroer

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Jan Seysinck 13 croenen, het stuk van 24
stuivers Brabants en 10 stuivers.
-Hille Thys is schuldig aan jfr Alidt Hanegreve ƒ14 koopmansgulden, 2
stuivers Brabants, 1 oord en een taecke wijn; dd 17-12.
Aan Jacob van Graes heeft zij gerechtelijk verkocht haar twee koeien en
haar twee vaarsen die zij tot a.s. Jacobi zal houden; dd 19-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Muyse, Hermen - jr
Wieringen, Peter van
Vleyshouwer, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Cornelis en Evert als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 g.g. samen en belooft hen te verzorgen
tot hun meerderjarigheid; mocht hij overleden zijn vóór die tijd, dan krijgen
de kinderen samen ƒ40 g.g., te versterven van het ene kind op het andere,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op diverse data hebben de kinderen hun deel ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-01-1540

Wdn. van Willem(v)
Voogd
Voogd

356

Vader - bakker

919

920

921

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirricsz, Herman
Vriese, Peter
Thys, Hille
Veen, jfr Jacop vd
Dirrixsz, Herman
Pelser, Henrijck
Sneeck, Jan van

DATUM:

27-01-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Bovenpoorte

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter Vriese ƒ2½ koopmansgulden min 1 stuiver
van 15 plakken per stuiver.
-Hille Thys is schuldig aan jfr Jacop vd Veen ƒ5 koopmansgulden min 4
stuivers Brabants; dd 04-02.
Herman Dirrixsz is schuldig aan Henrijck Pelser, 29 stuivers Hollands en
nog ƒ3 ph.g. Verder is hij schuldig aan Jan van Sneeck 45 stuivers
Brabants; dd 06-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Voss, Jan
Abbes, Gerrijt

samenvatting

Comparanten, voogden over Jan Claesz, zoon van wijlen Claes Jansz,
rijnschipper, verklaren de goederen en erfenis ontvangen te hebben die hun
pupil toekwam van zijn ouders, waarvoor zij bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Dubbeltsz, Claes
Jansz, Henrick (je)

31-01-1540

Comparant
Comparant

DATUM:

23-02-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

357

Dienstmaagd Jan Vos

Elegast, Heymen

922

923

Schuldeiser

Zijn weduwe

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Dubbeltsz ƒ7 ph.g. min 1 stooter, 25
stuivers Brabants voor de gulden.
De dienstmaagd van Jan Vos is schuldig aan de weduwe van Heymen
Elegast ƒ8 ph.g. min een ½ oord; dd 03-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerckhoff, Herman
Urck, Jan van
Mullem, Henrick van
Mullem, Jochum van

DATUM:

03-03-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Zoon

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Urck 6 h.p. van 2 stuivers Brabants te
betalen met St. Jan de helft en de andere helft op St. Michael
daaropvolgend.
NB. in de kantlijn: op ….. betaald ƒ2 ph.g. min 1 stuiver Brabants.
-Wegens goede rekenschap, is Henrick van Mullem schuldig aan zijn zoon
Jochum, getekend onder letter F.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
208v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brant, mr Heymen
Doedensz, Johan
Gronde, Dirck ten
Woltersz, Wybrant

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Heymen, Geert, Arent, Gyle, Jorgien,
Jaspar en Celie als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle goederen,
huisraad, kleren, kleinodiën, goud/zilver etc. met alle schulden van het
sterfhuis, ca. ƒ400 g.g.; hij belooft hen op te voeden en te verzorgen tot hun
volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-03-1540

Wdn. van Barbere Lijsbornes
Voogd
Voogd
Voogd

358

Vader

924

925

926

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209
Schuldbekentenis

DATUM:

12-03-1540

onroerend goed

Everschip

comparanten

Suijr, Henrijck
Claesz, Hessell

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hessell Claesz een bedrag van ƒ48
koopmansgulden afkomstig van een everschip met toebehoren dat hij van
hem gekocht heeft en waarvan hij de helft zal betalen op OLV Lichtmis 1541
en de andere helft een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het schip
met toebehoren en al zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Scheres, Herman(a)
Olst, Jan van
Almeloe, Jan van
Clemens, Heer

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-03-1540

Comparante
Momber
Momber
Zoon

Wed. Herman Valck

Pater St. Agnieten

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zoon Heer Clemens, namens haar betaald
heeft een aanzienlijk bedrag en dat zij hem gegeven heeft een tresor, een
bank, twee tinnen schotels en een tinnen kan, waarmee hij kan doen en
laten wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Busch, Henrick ten
Elborgh, Gerrijt vd

DATUM:

09-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

Dienaar stad Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrijt van de Elborgh een bedrag
van ƒ47 g.g. van 28 stuivers Brabants, de stuiver van 14 plakken, te betalen
in Deventer nu kontant met ƒ10, op Pinksteren met ƒ10, met St. Jacob ƒ10
en de rest op St. Michael; mocht hij niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan
raakt hij de kontant betaalde guldens kwijt. Schuldenaar belooft zijn schuld
te voldoen.

bijzonderheden

Geen

359

927

928

929

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, Henrick ten
Matheeus, Wijnolt

DATUM:

14-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wijnolt Matheeus een bedrag van
ƒ130 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden en belooft gerechtelijk dit te
betalen aan Geert Borchertsz op St. Jan Midzomer; mocht comparant in
gebreke blijven, dan heeft schuldeiser het recht beslag te laten leggen op de
goederen van schuldenaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blijfternicht, Hans
Wieringen, Peter van
Aemsfoort, Hille van
Bolten, Johan van

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter van Wieringen een bedrag
van ƒ39, 2 claeskens en 2 stuivers van 20 claeskens voor de gulden. Akte is
doorgehaald.
-Hille van Aemsfoort is schuldig aan Johan van Bolten ƒ8 koopmansgulden
van 14 plakken de stuiver; dd 21-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trijne
Brouwer, Bernt
Koedieff, Henrick
Dirricksz, Joachim
Schene, Herman
Lasman, Peter

DATUM:

16-04-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

26-04-1540

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

360

Echtg. Herman Schroers

930

931

samenvatting

-De vrouw van Herman Schroer is schuldig aan Bernt Brouwer ƒ7
koopmansgulden min 4 stuivers Hollands.
-Henrick Koedieff is schuldig aan Joachim Dirricksz ƒ14 ph.g. en stelt
daarvoor als onderpand twee koeien; dd 07-05.
-Herman Schene is schuldig aan Peter Lasman ƒ3½ ph.g.; folio 210, dd 3105.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
210
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Hermensz, Henrick
Diricksz, Willem

DATUM:

Pinksteravond 1540

Schuldenaar
Schuldeiser

Scheepstimmerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Diricksz een bedrag van
ƒ150 koopmansgulden, betaalbaar in twee termijnen, n.l. op Petri ad
Cathedram de helft en het jaar daarna de rest; dit is afkomstig van de
aankoop van een koggeschip met toebehoren dat hij van schuldeiser
gekocht heeft en dat hij als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 4 mei is de eerste termijn betaald aan de weduwe van
schuldeiser; in 1542 ook de tweede termijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
210
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Geert Loeze en Henrick Coeps

comparanten

Koeps, Henrijck
Kreyinck, Geert
Kuynreturff, Henrijck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Johan, Herman, Aeltgen en Henrijck
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een huis Achter de nieuwe
Muur, strekkend aan de achterzijde tot aan de hof van Henrick Coeps, verder
ƒ100 koopmansgulden nog te ontvangen van Herman Munsterman uit
Bremen, van Henrick Severijn nog ƒ50 koopmansgulden, de helft van het
geld van het schip van Johan Hansz in de Sont, nog een jaarlijkse rente van
ƒ5 g.g. uit comparants vaders erf in Blokzijl, 1 h.p. per jaar van Hillegont, de
e
weduwe van Alfferdinck uit het huis op de Vloeddijk, nog een 24 deel van
zijn schip, verder zilverwerk, kleinodiën en kleding, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

01-06-1540

Wdn. van Johanna
Voogd
Voogd

361

Vader

932

933

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
210v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Henrijck
Peters, Remmelt
Schroer, Hermen
Corvenmacker, Winolt
Brouwer, Henrijck
Wilssum, Henrijck van

09-06-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Gevolmachtigde

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Remmelt Peters ƒ2 ph.g.
-Hermen Schroer is schuldig aan Winolt Corvenmacker 64 stuivers
Brabants; dd 09-06.
-Henrijck Brouwer is schuldig aan Henrijck van Wilssum, namens de
erfgenamen van Kamperveen, ƒ9 ph.g. van 14 plakken de stuiver, voor
goede rekenschap; dd 16-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
210v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laere, Henrick ter
Buyter, Gert
Drente Thonis
Hermensz, Gheert
Wou, Jasper van
Bitter, Johan
Oltsende, Arent van
Wilsum, Henrick van

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar een overeenkomst te hebben gesloten
tussen Hermen Jansz en de weduwe en broers van wijlen Willem van
Ruenen, voortkomend uit de doodslag die Hermen wijlen Willem heeft
aangedaan, n.l. dat mr Johan Glasemacker, de vader van Hermen, alle
schulden van Willem betaalt ad ƒ11 g.g. en 10 stuivers Brabants,
daarenboven zal Henrick de weduwe in vier termijnen op St. Jan betalen ƒ5
g.g., in totaal dus ƒ20 g.g., m.i.v. 1541. Voor deze regeling zijn twee borgen
aangesteld.
NB. in de kantlijn: in 1544 heeft Zwaene, de weduwe van Willem van Runen,
met haar momber, gemeld dat het bedrag van de schulden is betaald.

bijzonderheden

1

DATUM:

15-06-1540

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem
Momber
Momber
Borg
Borg

2

1

Voor Hermen Jansz )
Idem
2
Voor Wolter Roloffs )
Idem
Over Zwaene, wed. Willem
Idem

) glazenmaker ) kuiper te Bijlen en Luytken Roloffs uit Suurhuizum,
volmacht van Jacob Roloffs uit Staphorst, allen broers

362

934

935

936

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
211
Schuldbekentenis

DATUM:

21-06-1540

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Hermen
Goessens, Femme
Hoeve, Henrick van
Lochum, Gheert van
Thys, Hille
Apell, Herman ten
Brune, Niesse

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Femme Goessens ƒ3½ ph.g.
-Henrick van Hoeve is schuldig aan Gheert van Lochum ƒ10 ph.g., vanwege
zijn moeder, voor een os; folio 211v, dd. 30-07.
-Hille Thys is schuldig aan Herman ten Apell ƒ2½ ph.g. Hollands; folio 211v,
dd 30-07.
Aan Niesse Brune is zij schuldig ƒ7 ph.g. Hollands; folio 211v, dd 03-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
211
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Bossch, Henrijck ten
Toorn, Albert ten

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

22-06-1540

Comparant
Verkoper

Priester

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van Albert ten Toorn en zijn adherenten het huis
gekocht heeft waar Henrijck Petersz, oom van Albert ten Toorn, in woonde
en dat hij dit grondig verbouwd en opgeknapt heeft; hij draagt dit nu weer
over aan Albert ten Toorn en diens adherenten, waardoor de koop teniet is
gedaan en de huur is kwijtgescholden.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Regeling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Here, Hermen
Vene, Jan
Vene, Thymen vd

211

DATUM:

03-07-1540

Comparant e. zijde
Idem
Idem a. zijde

363

Tymensz, Willem
Luyter, Rijck
Oldenzaell, Jan van
Woltersz, Peter
Willemsz, Henrick

937

938

Idem
Momber
Momber
Zwager
Zwager

Voor Nele
Idem
v. Henrick Campens
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren een schikking getroffen te hebben op bases van een
cedule waarin staat dat dd 22-04-1540 comparanten ter ene zijde namens de
weduwe van Jacop Campens, Nele, en comparanten ter andere zijde
namens Henrick Campens zijn overeengekomen dat Nele het erf zal verlaten
met alles wat erbij hoort, alle winst die zij gemaakt heeft, huisraad,
bedlinnen etc., zij zal ƒ30 g.g. ontvangen in mei 1541 en verschoond zijn van
alle schulden; zij zal één kind van Henrick Campens houden; de kinderen
behouden het recht op hun vaders erfenis. Alles in aanwezigheid van
mombers en familieleden.
NB. in de kantlijn: op 03-04-1543 is het bedrag betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
211v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickien
Claes, Foyssche
Gerritsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar dochter Janneken als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd ƒ10 Hoornsgulden en belooft haar te verzorgen,
waarmee de familieleden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
211v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Herman
Graes, Jacop van
Brants, Henrickgen
Heere, Herman

samenvatting

-Comparant is geld schuldig aan Jacop van Graes en stelt daarvoor ten
onderpand een van zijn beste paarden.
-Henrickgen Brants is schuldig aan Herman Heere ƒ6 ph.g. en 1 oord, en een
taecke wijn; folio 212, dd 15-10.

DATUM:

09-07-1540

Wed. van Wessel Claesz
Grootmoeder
Oom

DATUM:

Reiner Brouwersdr

06-08-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

364

939

940

941

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
212
Onderhoud goten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Henrijck

samenvatting

Comparant verklaart dat hij heeft aangenomen de stadsgoten dicht te maken
en lekvrij te houden; de gemeente levert hem teer en smeer en geeft hem de
beschikking over de oude roeiboten in de Burgel.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
212
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kuynretorff, Henrijck
Bossche, Engbert ten
Steenmetseler, mr Arent
Elegast, Heyman

DATUM:

20-09-1540

Comparant

DATUM:

Wachter in den Hagen

26-10-1540

Intermediair
Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Namens zoon
Weduwe

samenvatting

Comparanten hebben een schikking getroffen over de ƒ50 g.g. die door
Egbert, de overleden zoon van mr Arent op de bank waren gezet t.b.v. diens
weduwe; er wordt afgesproken dat Heyman Elegast aan mr Arent zal geven
ƒ44 g.g., van 28 stuivers de gulden, 14 plakken de stuiver, de helft te betalen
met Midzomer en de helft met Pasen en dat Goycken, de zoon van Heyman,
dit ook als zijn eigen schuld accepteert; mr Arent ziet daarmee af van alle
aanspraken op de erfenis. De weduwe zal hem wel zijn zoons harnas en
speer geven en de schulden kwijtschelden die hij bij zijn zoon heeft
gemaakt.
NB. in de kantlijn: op 01-02-1541 is het eerste deel betaald; op 06-02-1542
heeft mr Arent het tweede deel ook ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
212v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pelser, Henrick

DATUM:

Schuldeiser

365

16-11-1540

Roberts, Griete
Here, Hermen
Wou, Jasper van
Tonijsz, Jan
Thijs, Hille
Schymkell, Hans
Meeus, Cornelis

942

943

Schuldenares
Schuldenaar
Volmachtgever
Schuldeiser
Schuldenares
Momber
Momber

Echtg. van Claes

samenvatting

-Comparant verklaart van Griete Roberts ontvangen te hebben ƒ7½ ph.g.
voor een os.
-Namens zijn opdrachtgever, is comparant schuldig aan Jan Tonijsz ƒ36 c.g.
Hollandse valuta, waarvoor hij getekend heeft; dd 22-11.
-Hille Thijs heeft twee mombers gekozen; dd 30-11.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
212v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blijffernicht, Hans
Willemsz, Rutger
Brants, Henrijckgen
Dircksz, Fije

DATUM:

15-12-1540

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiseres

In de Hagen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Rutger Willemsz ƒ10 koopmansgulden en 4
stuivers Brabants min 1 oord Hollandse valuta.
-Henrijckgen Brants is schuldig aan Fije Dircksz ƒ2½ ph.g. min 4 stuivers
Brabants; dd 20-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
212v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Suer, Henrijck
Jansz, Warnert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Warnert Jansz een bedrag van ƒ50
ph.g. van 25 stuivers Brabants, afkomstig van een schuit die hij van hem
gekocht heeft en belooft te betalen in vier halfjaarlijkse termijnen, waarvoor
hij als onderpand stelt de schuit met zijn toebehoren en zijn overige
goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

22-12-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

366

944

945

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
213
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Aertsz, Henrick
Eijbergen, Jan van

DATUM:

23-12-1540

Schuldenaar
Schuldeiser

Scheepstimmerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Eijbergen een bedrag van
ƒ86 ph.g. van 25 claeskens voor de gulden, afkomstig van een potschip met
toebehoren dat hij van hem gekocht heeft; schuldenaar heeft beloofd in vier
halfjaarlijkse termijnen te betalen, waarvoor hij het potschip met toebehoren
als onderpand stelt en zijn overige goederen. Verder is hij Jan van Eijbergen
nog schuldig ƒ5 ph.g., te betalen met Maria Lichtmis.
NB. in de kantlijn: op 06-02-1542 is een deel betaald; op 08-02-1544 is alles
betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
213
Schikking

onroerend goed

Huis
Kampen, bij het St. Nicolaaskerkhof, onder de linden

comparanten

Glauwe, mr Herman
Glauwe, mr Jacop
Scumer, Wybrant
Heere, Herman
Gerrijtsen, Johan

DATUM:

18-01-1541

Intermediair / voogd
Idem
Idem
Idem
Comparant

1

Voor Geert, priester en )

2

Voor Herman en Dirck )

samenvatting

Comparanten melden dat partijen in 1538 op 24 juli een schikking hebben
getroffen over een erfenis van ƒ300 g.g. die Herman, Johan en Geertruijdt
ontvingen van Wenemer Kuynretorff, priester, als zijn natuurlijke kinderen;
volgens het testament geldt dat, als zij sterven en geen nakomelingen
hebben, de helft naar testateurs broer/zuster gaat en de andere helft is
bestemd om missen te laten lezen op de vicarie van St. Cathrijnen; verder
nog ƒ8½ g.g. per jaar en ƒ3 ph.g. per jaar uit de Kuinre, waarvoor dezelfde
regel geldt. Aan priester Geert en Lubbe Kuynretorff wordt toegedeeld ƒ5½
g.g. per jaar en 1 oord, ƒ2 ph.g. en 1 oord, samen half/half; nog ƒ75 g.g. van
het overlijden van Jan Kuynretorff en verder ƒ150 g.g. gevestigd op het huis
aan het St. Nicolaaskerkhof en de overwaarde van het huis van Wenemar,
waar Jan Gerritsen in woont. Het jaarlijkse vierendeel boter uit Veenhuizen
is getaxeerd op ƒ50 g.g. en Johan Gerritsen moet gerechtelijk bewijzen dat
Dirck en Herman daar recht op hebben en onderhouden moeten worden tot
e
hun 14 jaar.
NB. in de kantlijn: op 11-05-1541 hebben de intermediairs dit gerechtelijk
bekrachtigd.

bijzonderheden

1

) Lubbe Kuynretorff

2

) zijn kinderen

367

946

947

948

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
213v
Schuldbekentenis

DATUM:

28-01-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harnasmacker, Henrick
Bodde, Jan in de
Albertsz, Hille
Hudde, Henrick

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan in de Bodde 1½ vat bier.
-Hille Albertsz is schuldig aan Henrick Hudde ƒ9 koopmansgulden en 12
stuivers Hollands, de stuiver van 15 plakken; verder nog ƒ2½
koopmansgulden de stuiver van 14 plakken; dd 04-03.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
213v
Transport van goederen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Metselers, Janneken

samenvatting

Comparant verklaart aan Janneken Metselers al zijn goederen, roerende en
onroerende, gegeven te hebben, op voorwaarde dat zij comparants dochter
Peterken zal groot brengen; mocht Peterken sterven zonder kinderen na te
laten, dan vervallen de goederen aan Janneken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
214
Aflossing rentebrief

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hodde, Henrijck
Willemsz, Albert

samenvatting

Comparanten hebben problemen gehad over de aflossing van een rentebrief
ad ƒ200 g.g. bij Engbert ten Bossch in onderpand; er is gerechtelijk bepaald
dat comparant ter ene zijde de hoofdsom in mei a.s. over een jaar afkoopt,
zo niet dan zal hij alle onkosten en schaden aan comparant ter andere zijde
betalen en hem de rentebrief overhandigen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

25-02-1541

Comparant
Verzorgster

DATUM:

Vader

10-03-1541

Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

368

949

950

951

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
214
DATUM:
Verklaring van ontvangst

19-03-1541

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacopsz, Henrijck
Broers, Tjalinck

samenvatting

Comparant, voogd over Katherine, Jelle en Peter, verklaart ontvangen te
hebben ten behoeve van de kinderen een bedrag van ƒ9 g.g. en 7 stuivers
Brabants, afkomstig van de erfenis van hun grootvader Broer Tijaertsz,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. Comparant heeft ook
van hem ontvangen 21 stuivers Brabants voor onkosten.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
214
Schuldsanering

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wichertsz, Herman
Wichertsz, Jan
Schroeder, Andries
Horn, Remmolt van

1

Comparant
Erfgenaam

Voogd over de )
West- Friesland

) nagelaten kinderen van Jelle Pelser uit het tweede huwelijk

DATUM:

30-03-1541

Comparant
Borg
Schuldeiser
Schuldeiser

Brunswijk

samenvatting

Comparant verklaart dat hij geld schuldig is aan Andries Schroeder en
Remmolt van Horn volgens een schikking waarbij zijn broer Jan borg staat.
Gedurende zeven jaar, vanaf Pasen a.s., zal hij jaarlijks de ƒ16½ g.g. die hij
ontvangt uit de stadsgoederen van Kampen, hem toegekomen van zijn
moeder Anna Wichers, betalen aan Johan Thonis ten behoeve van de
schuldeisers; wat er na 7 jaar tekort is betaald, zal door de borg worden
aangevuld. Comparant belooft zijn broer daarvoor schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
214v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laer, Henrick ter
Fockenbronck, Pouwel v.
Thonisz, Johan
Nierden, Thonis van

DATUM:

369

01-04-1541

Gevolmachtigde
Volmachtgever (2x)
Comparant a. zijde
Borg

v. Antwerpen en vader
Voor Herman Wichertsz

952

953

954

samenvatting

Comparanten verklaren dat er onenigheid bestaat over een handschrift van
46 pond groot van 15 schellingen Vlaams en dat zij naar een gezamenlijke
oplossing zoeken. Herman Wichertsz zal betalen aan Pouwel van
Fockenbronck uit Antwerpen een bedrag van ƒ80 g.g. van 28 stuivers
Brabants over een periode van vier jaar m.i.v. Pasen 1542 t/m 1545, waarmee
alle obligaties teniet zijn gedaan. Er wordt een borg aangesteld en Herman
Wichertsz en diens vrouw Aeghte beloven de borg schadeloos te stellen,
waarvoor al hun goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wichertsz, Herman
Thonisz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Thonisz om namens hem op
te treden en zijn zaken te regelen, renten en pachten te innen en daarbij te
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
215
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn zoon Johan als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ10 g.g. en 4 Gelderse rijder en belooft hem te verzorgen zoals
een goede vader betaamt.
NB. in de kantlijn: op 30-12-1566 melden Peter Jansz en Wyllem Toenisz dat
het geld is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
215v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

215

DATUM:

01-04-1541

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-04-1541

Wdn. van …

DATUM:

370

Vader

18-05-1541

955

956

comparanten

Coertsz, Henrick
Werden, Arent van
Schene, Herman
Peters, Claes

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Arent van Werden ƒ4 koopmansgulden en 1
stuiver en 20 stuivers van 14 plakken.
-Herman Schene is schuldig aan Claes Peters ƒ3½ ph.g.; dd 18-07.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
215v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Stal

comparanten

Harmensz, Henrijck
Dapper, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Dapper een bedrag van ƒ26
g.g. van 28 stuivers Brabants, afkomstig van een stal die hij van hem
gekocht heeft bij het erf van comparant, te betalen de helft contant en de
andere helft met St. Maarten.
NB. in de kantlijn: op 14-10-1545 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
215v
Genoegdoening

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerckhoff, Herman
Kerckhoff, Michiel
Grave, Marcelis vd

DATUM:

27-07-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-08-1541

Intermediair
Comparant e. zijde
Comparant a. zijde

Zoon

samenvatting

Comparanten verklaren dat er onenigheid geweest is tussen Michiel
Kerckhoff en Marcelis van der Grave inzake een verwonding die Michiel
Marcelis had toegebracht. Met toestemming van beide partijen wordt er
besloten dat Michiel of zijn vader aan Marcelis zal geven voor de hinder,
schade en het meesterloon dat het slachtoffer betaald heeft ƒ1 g.g. op St.
Michael, met Kerstmis ƒ1 g.g., met Pasen ook en met St. Michael weer ƒ1
g.g., waarmee alle regelingen zijn vervangen. Dit alles in het bijzijn en onder
toezicht van Geert Borchertsz, Claes Dubbeltsz met zijn zoon Henrijck,
Henrijck van Cleve en mr Aelt Winter.
NB. in de kantlijn: betaaldata.

bijzonderheden

Geen

371

957

958

959

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
216
Schuldbekentenis

DATUM:

12-08-1541

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, Steendijk

comparanten

Deventer, Henrick van
Henricks, Cornelis

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Cornelis Henricks en diens echtgenote ƒ13 g.g.,
van 14 plakken het stuk, te betalen met Pasen 1542 met ƒ7 g.g. en de rest
met Pasen een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
216
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Jansz, Henrick
Aertsz, Luythien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Luythien Aertsz een bedrag van
ƒ80 ph.g. en 1 rijder met 1 stuiver voor de ph.g., afkomstig van een
koggeschip dat hij ontvangen heeft voor een potschip, te betalen in zes
halfjaarlijkse termijnen m.i.v. St. Bartholomeus, waarvoor hij als onderpand
stelt het koggeschip met toebehoren en al zijn overige goederen. Zij beloven
elkaar de schepen overal te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: in 1542 is er betaald en in daarna meldt Stijne, de vrouw
van schuldeiser te zijn betaald dd 12-09-1543

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
216v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Hermen
Grafhorst, Jan van
Roberts, Griete

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan van Grafhorst ƒ12 ph.g., de gulden van 1
rijder en 1 stuiver.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Katrijne
En Sanne

20-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Hasselt

26-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

372

-Aan Griete Roberts is hij schuldig ƒ3 koopmansgulden en 4 stuivers
Hollands plus een taecke wijn; dd 26-08.

960

961

962

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
216v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickien
Wynants, Wynolt

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoonzoon Wynolt Wynants de goederen
ontvangen te hebben van haar dochter Mette en zij neemt de schulden op
zich die verder nog worden gevorderd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
216v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hille
Woltersz, Wybrant
Raem, Goert in de
Crachtsz, Geert
Timmerman, Andries

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Henrijck, Anne, Bernt, Reymer,
Hille, Lubbert, Bije, Jochum en Heijle als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ30 g.g. van 28 stuivers de gulden en belooft hen tot hun
volwassenheid te verzorgen; mocht zij overlijden voor die tijd, dan krijgen
de nog niet volwassen kinderen ƒ40 g.g., waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. in de kantlijn: op 30-08-1553 meldt Reyner Zweers zijn deel ontvangen te
hebben, waarvoor hij haar bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
217
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Roloffs, Henrick
Dubbeltsz, Claes
Hansz, Bouwe

23-08-1541

Comparante
Schoonzoon

DATUM:

Wed. Brant Henrickszen
Wdn. Mette

30-08-1541

Wed. van Zweer Brouwer
Momber
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

30-08-1541

Schuldenaar
Schuldeiser
Idem

373

Moeder

Reder

Backer, Marten
Dubbeltsz, Henrick
Sloeten, Tjalynck van
Genemuyden, Lubbert v.
Belte, Johan van
Sasse, Ghysbert

963

964

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Dubbeltsz en alle andere
reders, ieder voor zijn aandeel, een bedrag van ƒ300 koopmansgulden van
20 stuivers Brabants, te betalen op Jacobi 1542 met ƒ100, in 1543 weer met
ƒ100 en in 1544 het restant, alles afkomstig van een karveelschip met
toebehoren dat hij ontvangen heeft en dat hij als onderpand stelt evenals
zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: betaaldata.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Henrick
Corvemaker, Wijnge
Stoelken, Henrick opt
Wachter, Jan
Geertsz, Herman
Geertsz, Jan
Brants, Henrick
Swolle, Johan van

DATUM:

26-09-1541

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Wijnge Corvemaker ƒ1 g.g. van 30 claeskens en
1 stuk geweven stof, te betalen met Pinksteren.
-Henrick opt Stoelken is schuldig aan de weduwe van Jan Wachter ƒ2½
rijdergulden; dd 11-10.
-Herman Geertsz is schuldig aan Jan Geertsz ƒ6½ ph.g. en een ½ oord; dd
28-11.
-Henrick Brants is schuldig aan Johan van Swolle 24 stuivers Brabants, de
stuiver van 14 plakken; dd 07-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
217v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Henrick
Geertsz, Jochum

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

374

21-11-1541

En echtg. Thonis(je)
Echtg. Anna

965

966

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jochum Geertsz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ20 g.g. van 28 stuivers Brabants, te betalen
binnen twee jaar na dato, afkomstig van een lening, waarvoor hij al zijn
goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
218
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Asschendorp, Herman v .
Mette
Vene, Tyman vd
Bussche, Engbert ten

DATUM:

St. Thomas

Comparant
Comparante
Intermediair
Intermediair

- 21-12-1541

Echtgenote

samenvatting

Comparanten hebben een conflict over een bedrag van ƒ1000
koopmansgulden dat comparant beloofd had naar Mette te brengen en nog
over ƒ800 koopmansgulden, die hij uit haar goederen ontvangen heeft
zonder bewijs hiervan te leveren, daarom heeft zij de Raad gevraagd om
hulp. De bemiddelaars komen met de volgende oplossing: comparant zal
gerechtelijk in het stadsboek bekennen dat hij de roerende / onroerende
goederen binnen of buiten Kampen niet mag verhandelen zonder
toestemming van zijn echtgenote en de revenuen en renten zullen zij
gebruiken voor hun gezamenlijke huishouding; zo niet dan zal comparant
onder curatele worden gesteld. Comparanten hebben dit geaccepteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
218v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bossche, Henrick ten
Cleef, Henrick van
Nyemeyer, Henrick
Brouwer, Dirck
Jansz, Henrick
Vlecke, Henrick mette

DATUM:

18-01-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

De vrouw van ….

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Cleef ƒ16
koopmansgulden en 12 stuivers Brabants, Hollandse valuta.
-Henrick Nyemeyer is schuldig aan de vrouw van Dirck Brouwer ƒ13 g.g. en
3 vat bier, de stuiver van 14 plakken; dd 27-01.
-Henrick Jansz is schuldig aan Henrick Mette Vlecke ƒ15 g.g. van 14 plakken
de stuiver; dd 31-01.

bijzonderheden

Geen

375

967

968

969

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
218v
Schuldbekentenis

DATUM:

03-02-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Henrick
Wieringe, Peter van
Albertsz, Henrijck
Dulman, Jan van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringe ƒ13 g.g. min 1 oord.
-Henrijck Albertsz is schuldig aan Jan van Dulmen ƒ28 ph.g. van 25 stuivers
Brabants, te betalen op Martini a.s., met een speling van veertien dagen; dd
04-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
219
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dubbeltsz, Henrijck
Smijt, Luytthien
Reynertsz, Arent
Geertsz, Willem

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-02-1542

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

1

Voor Trude, wed. van )
2

Voor Neelken, wed. van )

samenvatting

Comparanten ter ene zijde, erfgenamen van Willem Timmerman en
comparanten ter andere zijde hebben problemen over de nagelaten
goederen van Willem. Er wordt met toestemming van beide partijen besloten
dat de erfgenamen de helft ontvangen van de goederen van Willem
Timmerman volgens het testament, waarvoor de voogden, Henrick
Dubbeltsz en Luytghien Smijt, dank zeggen en verder krijgen de erfgenamen
nog de helft van ƒ217 ph.g. van de scheepsbrieven volgens de termijnen van
het stadsboek en hiermede moeten de erfgenamen en de familieleden
genoegen nemen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
219
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

) Dirck Timmermans met kinderen Grete, Fije en Wilant Claes en namens
Aeghte Arents en kinderen
2
) van Willem Timmermans

DATUM:

376

27-02-1542

970

971

comparanten

Blijffternicht, Hans
Geertsz, Jochem
Schene, Hermen
Baers, Theus
Claes, Henrijck

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jochem Geertsz ƒ45 koopmansgulden
Hollandse valuta; dd 27-02. Aan Henrijck Claes ƒ13 enkele ph.g., Hollandse
valuta; folio 219v, dd 22-03.
-Hermen Schene is schuldig aan Theus Baers 32 stuivers Brabants; folio
219v, dd 27-02.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
219v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymans, Henrickien
Lanckvelt, Goert van
Kerkmeesters H. Geest

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de kerkmeesters van de H.
Geest in Kampen de ƒ10 rijdergulden die haar van haar overleden broer
Hermen Egbertsz toekomen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
219v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goyckens, Henrijck
Woltersz, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gheert Woltersz een bedrag van
ƒ21½ ph.g. van 25 stuivers Brabants en 14 plakken de stuiver, afkomstig van
een aandeel in een schip dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met St.
Jacob met ƒ10 ph.g. en de rest op St. Jacob in 1543. Als onderpand stelt hij
zijn scheepsaandeel en zijn overige goederen, om schade en onkosten te
kunnen verhalen.
NB. in de kantlijn: op 15-02-1543(?) heeft schuldeiser alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

27-02-1542

Comparante
Momber
Executeur

DATUM:

En echtg. Griete

Harderwijk
Voorspraker

24-03-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

377

972

973

974

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Henrijck
Jans, Cornelis
Henrijcksz, Jan
Mathijsz, mr Jan
Grave, Jacob van

00-00-1542

Comparant
Comparant
Momber
Executeur
Executeur

…???

Broers
Vader

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de executeurs van het
testament van Brigitte Jans een bedrag van ƒ60 ph.g. dat zij hen met haar
overleden echtgenoot Jacop Schinners gelegateerd had, waarvoor hun
vader de executeurs bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Heyle
Jansz, Mouwers
Coertsz, Henrick
Katrijne
Blijffternicht, Hans
Jonge, Reynier

DATUM:

22-05-1542

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

Echtg. Peter Poss
Schoenmaker
Wed. Werner Robertsz

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Mouwers Jansz ƒ8 ph.g. en 5 stuivers
Brabants.
-Henrick Coertsz is schuldig aan de weduwe van Werner Robertsz ƒ9 g.g. ,
waarvoor al zijn goederen onderpand zijn; dd 16-06.
-Hans Blijffternicht is schuldig aan Jonge Reynier ƒ9 koopmansgulden en 8
stuivers Brabants, Hollandse valuta; dd 23-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Greve, Henrick de
Valckenier, Evert

samenvatting

Mede namens zijn broer, verklaart comparant van Evert Valckenier

30-05-1542

Comparant
Erfgenaam

378

Hattem

ontvangen te hebben hun gerechte deel van het huis van wijlen Johan ter
Hellen dat hem, Evert, nu toebehoort en belooft hier niet over te spreken.

975

976

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blijffternicht, Hans
Volckertsz, Willem
Mullem, Jochum van
Jansz, Floris
Evertsz, Geert

DATUM:

27-06-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Gevolmachtigde

Accijnsmeester
Idem
Amsterdam

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Volckertsz en Jochum van Mullem ƒ11
koopmansgulden en 16 stuivers Brabants, Hollandse valuta.
Aan Floris Jansz uit Amsterdam is hij schuldig, of diens gevolmachtigde, ƒ3
koopmansgulden te betalen tussen St. Maarten en Kerstmis; dd 28-06.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220v
Onderpand

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Vrouwken Jonckers en Tielman Backer
2. Hof en erf
Kampen, Broerenweg, tussen Jacop Claes en het nieuwe werk

comparanten

Hodde, Henrick
Bossch, Egbert ten

samenvatting

Comparant verklaart dat Egbert ten Bossch, als erfgenaam van comparants
moeder Fije ten Bossch, jaarlijks ƒ12½ overlandse Koerforster Rijngulden
ontvangt, gevestigd op een huis in Kampen, waarvoor als onderpand geldt
een brief van ƒ10 g.g. jaarlijks uit de Riette, die hij nu aan comparant heeft
overhandigd. Egbert ten Bossch stelt nu als nieuw onderpand een
Schepenbrief van zijn hof als onderpand om de jaarlijkse rente van ƒ12½
overlandse Koerforster Rijngulden af te lossen in 1543 met de onbetaalde
pacht volgens brief.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

Comparant
Erfgenaam

379

30-06-1542

En echtg. Wendele

977

978

979

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blijffternicht, Hans
Apell, Herman ten
Deventer, Herman van
Thymensz, Willem

DATUM:

12-07-1542

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Geertgen

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Herman ten Apell 34 gosselers en 7 Brabantse
stuivers.
-Herman van Deventer is schuldig aan Willem Thymensz ƒ1koopmansgulden en 5 stuivers Brabants, van 15 plakken de stuiver, te
betalen op Maria Lichtmis; folio 221v, dd 30-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
220v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, Henrick ten
Torne, Albert ten
Oestendorp, mr Jan
Peter, jfr

samenvatting

Comparant verklaart dat zij verkocht hebben 14 h.p. per jaar in een
scheepsbrief, jaarlijks met Pasen uit te keren, aan de eerwaarde heer Albert
ten Torne, mr Jan Oestendorp en diens vrouw Catrijn en jfr Peter, dochter
van wijlen Peter Lubbertsz en zij zullen na twee jaar aflossen met 5 h.p. per
jaar met een rente van 20 penningen één. (5%)

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
221
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenwijck, Herman v.
Maler, Ernst

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Ernst Maler om namens hem zijn
deel te ontvangen van een potschip turf uit Meppel en daarbij al het nodige
te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

14-07-1542

Comparant
Koper
Idem
Idem

DATUM:

380

En echtg. Alijt
Priester
En echtg. Catrijn
Dochter Peter Lubbertsz

22-07-1542

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vollenhove

980

981

982

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
221
Transport van rechten

DATUM:

09-08-1542

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Claesz, Henrick
Claesz, Dirck
Geertsz, Joachim

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Joachim Geertsz alles wat
zij zullen erven van Lange Tymen, bij het overlijden van diens weduwe Alijdt
Roloffs; zij hebben het bedrag daarvoor reeds ontvangen en maken geen
aanspraken meer op de goederen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
221
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blijffternicht, Hans
Henrickgen

samenvatting

Comparant verklaart aan Henrickgen zijn dochter overgedragen te hebben
ƒ4 g.g. per jaar te vestigen op de overwaarde van het huis dat haar
grootmoeder Katrijne Stickers heeft gegeven per testament en waarvoor zij
als onderpand stellen hun huisraad, bedden, tinwerk, zilverwerk enz.
afgezien van haar broer Wolter, die gerechtigd is voor een waarde van ƒ50
g.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
221v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Matijsz, Henrick
Vorden, Frederick van

Comparant
Comparant
Koper

1

e.a. )

) en namens Jan Claesz en Lubbe Claesdr

DATUM:

25-08-1542

Comparant
Dochter

DATUM:

Comparant
Erfgenaam

En echtg. Griete

15-08-1542

Van Werner v. Vorden

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij erfgenamen zijn van Werner van Vorden en
dat de weduwe hen een inventaris heeft overgedragen.

bijzonderheden

Geen

381

983

984

985

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
221v
Schuldbekentenis

DATUM:

11-09-1542

onroerend goed

Potschip

comparanten

Vynck, Herman
Claesz, Vranck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Vranck Claesz een bedrag van ƒ55
ph.g. afkomstig van een potschip met toebehoren en belooft te betalen in 5
halfjaarlijkse termijnen m.i.v. mei a.s., waarvoor hij als onderpand stelt het
potschip met toebehoren en zijn overige goederen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
222
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit en potschip

comparanten

Arentsz, Henrick
Claesz, Franck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Franck Claesz een bedrag van ƒ20
ph.g. van 25 Hollandse stuivers voor de gulden, afkomstig van een
scheepsruiling, Henrick de schuit en Franck het potschip; Henrick belooft te
betalen met Jacobi 1543 en belooft schuldeiser het potschip overal te
vrijwaren. Schuldenaar stelt als onderpand de schuit met toebehoren en al
zijn overige goederen om eventuele schade te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
222
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Recklinckhuszen, Henrijck v.
Morre, mr Gheert

samenvatting

-Comparant is schuldig aan mr Gheert Morre ƒ10½ ph.g. van een vette os
die hij van Bernt Veghe, secretaris in Elburg, gekocht heeft, te betalen op
Vastenavond.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-09-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

382

08-10-1542

Schuldenaar
Schuldeiser

Linnenwever

986

987

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
222v
Transport van rechten

DATUM:

23-10-1542

onroerend goed

Land van 10 gresen
Oosterwolde, de 3e kamp van de Zomerdijk

comparanten

Harbertsz, Hermen
Jutte

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn nicht verkocht te hebben de aflossing van een
stuk land in Oosterwolde, dat haar schoonvader Heymen Herbertsz zijn
dochter Henrijcken bij haar huwelijk had gegeven en dat de erfgenamen
mogen aflossen met ƒ200 zoals in de brief is vermeld, gezegeld door
Gerbrant Brinckman, Egbert Brinckman, Evert Herbertsz en Volckert
Slewert, dd 1469 op Maria Purificatio. Comparanten zullen Jutte vrijwaren
van eventuele aanspraken door anderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
223
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Henrick
Doorninck, Geert
Blijffternicht, Hans
Corvemacker, Robert
Schene, Herman
Schuerman, Rutger
Sadelmaker, Henrijck
Smijt, Luythien

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Geert Doorninck 31 stuivers Brabants van 14
plakken.
-Hans Blijffternicht is schuldig aan Robert Corvemacker 11 mud haver van 9
stuivers Brabants de mud; dd 30-10.
-Herman Schene is schuldig aan Rutger Schuerman ƒ5½ ph.g. van 14
plakken de stuiver; dd 21-12.
-Henrijck Sadelmaker is schuldig aan Luythien Smijt ƒ8 ph.g. van 14 plakken
de stuiver, vanwege Theeus Baers; dd 18-12.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Nicht

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

383

En echtg. Griete
Wed. Hermen Kistemaker

25-10-1542

Wachter i.d. Hagen

988

989

990

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
223
Kinderbewijs

DATUM:

08-11-1542

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herman(a)
Urck, Arent van
Cluppel, Geert
Wouw, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart dat zij in 1540 de vrijdag voor OLV Hemelvaart voor
haar kinderen Bernt, Wessell en Alijt als vaders erfdeel heeft gereserveerd
ƒ20 g.g. ieder en belooft hen te verzorgen en te onderhouden tot hun
volwassenheid. Dit wordt bevestigd door haar echtgenoot, waarmee de
voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
223v
DATUM:
Transport van roerende goederen

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Blijffternicht, Hans
Aertsz, Herman
Pouwelsz, Henrijck
Ackerman, Peter

samenvatting

Comparant verklaart dat hij Herman Aertsz, als gevolmachtigde van Henrijck
Pouwels en Peter Ackerman, voor ƒ25 g.g., de gulden van 28 stuivers
Brabants, afkomstig van huur van het huis waar zij nu inzitten, verkocht
heeft de huisraad staande in de woning van hun overleden moeder, waar
Herman ter Brugge nu in woont, n.l. een langzitter, in de kamer een bank,
een grote bedstee, een schrijfbureau en boven een bedstee met een bank,
die de volmachtgevers in mei a.s. mogen meenemen; tot deze tijd heeft
gevolmachtigde de meubels aan comparant in bruikleen gegeven omdat het
huis nog verhuurd is; Henrijcken, de dochter van comparant en haar
momber Henrijck van Dieffholt, accepteren deze regeling.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
224
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Heyman
Gerrijt

Wed. Bernt van Halteren
Momber
Voogd
Voogd

16-12-1542

Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever

Echtg. Griete
Bode Amsterdam
Amsterdam
Idem

17-01-1543

Comparant
Comparant

384

Moeder
Echtgenoot

Grootvader
Schoonzoon

Cleeff, Henrijck van
Pinninck, Geert

991

992

Borg
Borg

samenvatting

Comparanten, als voogden over de kinderen van Gerrijt Henrijcksz Brouwer
en diens overleden vrouw Mette, verklaren dat de kindsdelen vastgesteld
zijn op 03-12-1534, genoteerd in het stadsboek en dat er twee borgen zijn
aangesteld; comparanten melden nu van de vader de kindsdelen te hebben
ontvangen en de borgen zijn van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
224
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemaker, Herman
Corvemacker, Robert
Blijffternicht, Hans
Corvemacker, Lubbert
Tijmensz, Hobert
Twenth, Bartelt

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Robert Corvemacker ƒ11 ph.g., 1 rijder min 1
stuiver voor de gulden.
-Hans Blijffternicht is schuldig aan Lubbert Corvemacker 3 Joachimsdaalder
en 10 stuivers Brabants; dd 24-01.
-Hobert Tijmensz is schuldig aan Bartelt Twenth ƒ3½ ph.g. en 5 stuivers
Brabants en stelt daarvoor als onderpand zijn merrie; dd 24-01.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
224
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Hille
Lijsbeth
Heyle
Cuper, Roelof
Zwol, Henrijck van
Smit, Bernt

samenvatting

DATUM:

19-01-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-01-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Wed. Herman Philips
Echtg. Peter Poss

-Comparante is schuldig aan de weduwe van Herman Philips ƒ3½
koopmansgulden en 1 stoter, Hollandse valuta.
-De vrouw van Peter Poss is schuldig aan Roelof Cuper ƒ5 ph.g. en 8
stuivers Brabants, 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden; dd 29-01.
-Henrijck van Zwol is schuldig aan Bernt Smit ƒ5 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver
voor de gulden, te betalen op Palmzondag; dd 09-02.

385

993

994

995

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
224v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleve, Henrick van
Pynninck, Geert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij alle brouwtuig en zeefgereedschap dat Geert
Pynninck aan Johan Gerritsz verkocht heeft en dat Gerrijt Brouwer verkocht
had aan Henrick en Geert Pynninck, door comparant alleen aan Geert
Pynninck verkocht zijn en hier verder mee instemt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
224v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis, erf en hof
Coesvelt

comparanten

Coesfelt, Herman van
Coesfelt, Johan van
Coesfelt, Henrijck van

samenvatting

Comparanten verklaren met hun broer Henrijck te zijn overeengekomen dat
hij hun aandeel in een huis in Coesvelt, waar hun moeder Geertruyt in
woont, ontvangt en dat hij daarvoor hun moeder levenslang zal
onderhouden, behalve wanneer hun moeder binnen het jaar overlijdt, dan
blijven alle drie de broers gerechtigd in de erfenis.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Smijt, Henrijck
Berntsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Berntsz en diens echtgenote
een bedrag van ƒ38 g.g. van 28 stuivers Brabants de gulden afkomstig van

DATUM:

05-02-1543

Comparant
Koper

DATUM:

10-02-1543

Comparant
Comparant
Broer

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

386

En echtg. Anna
En Alijt

15-02-1543

En echtg. Bije
En Thone

de aankoop van een huis, te betalen hiervan met Pasen 1544, als comparant
reeds in het huis woont, ƒ9 g.g. en daarna ieder jaar met Pasen ƒ9 g.g.
totdat alles betaald is in 1547; de laatste twee termijnen van ƒ10 g.g.
NB. in de kantlijn: de betaaldata.

996

997

998

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Botjenter, Hans
Elegast, Heyman
Wesselsz, Henrijck
Cuper, Roeloff
Schene, Herman

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Heyman Elegast ƒ7 ph.g. en 1 oord vanwege
een os, te betalen de donderdag na Pasen.
-Henrijck Wesselsz is schuldig aan Roeloff Cuper ƒ6 ph.g. , 1 rijden met 1
stuiver de gulden; dd 11-04.
-Herman Schene is schuldig aan Heyman Elegast ƒ3 ph.g. min 1 oord
vanwege een os; dd 11-04.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Hermen
Pouwelsz, Henrick
Melchersz, Peter
Here, Henrick

samenvatting

Comparant heeft zijn volmacht doorgegeven aan Henrick Here om namens
de opdrachtgevers alle bekentenissen van Hans Blijffternicht, in het
stadsboek vermeld, te executeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

DATUM:

02-03-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

225

DATUM:

04-03-1543

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gesubstitueerde

387

18-04-1543

999

1000

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Splytloff, Hermen
Hartgertsz, Willem
Ingen, Joachim van

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van de weduwe van Geert Claesz, verklaren van
Joachim van Ingen ontvangen te hebben ƒ25 g.g., 5 rijder voor 4 g.g.,
afkomstig van mr Heijmen Brants huis dat Joachim gekocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickgen
Roberts, Griete
Heyle
Corvemacker, Peter

Comparant
Comparant
Executeur

DATUM:

18-04-1543

Schuldenares
Schuldeiseres
Schuldenares
Schuldeiser

Dochter Hans Blijffternicht
Echtg. Peter Poss

samenvatting

-Comparante is schuldig aan Griete Robertsz 25 stuivers Brabants.
-De vrouw van Peter Poss is schuldig aan Peter Corvemacker 26 stuivers
Brabants, Hollandse valuta; dd 04-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225v
Kinderbewijs

DATUM:

18-04-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Herman
Geerloffs, Egbert
Hove, Johan ten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Geert, Willem, Peter en Wobbe als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 ph.g. samen
en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd
is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Jan (v)
Voogd
Voogd

388

1001

1002

1003

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
225v
Schuldbetaling

DATUM:

08-06-1543

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessem, Henrick van
Cleeff, Henrijck van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij binnen 8 dagen als zijn eigen schuld zal
betalen aan Henrijck van Cleeff ƒ100 g.g., van 28 stuivers de gulden en 14
plakken de stuiver, voor Geertruyt, dochter van Albert van Zallant,
afkomstig van Geert Luythyens uit Zwolle.
NB. in de kantlijn: op 13-08-1543 heeft Thonis van Neerden de akte laten
doorhalen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tijmensz, Hobert
Dircksz, Henrijck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrijck Dircksz 6 rijder en 6
stuivers Brabants, te betalen met St. Jacob, zo niet dan mag schuldeiser de
koe van schuldenaar te gelde maken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Herman
Pouwelsz, Henrijck
Ackerman, Peter

Borg
Schuldeiser

DATUM:

18-06-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

26-06-1543

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever

Amsterdam

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant ontvangen te hebben
een bedrag van ƒ24 g.g. van het gerecht afkomstig van de verkochte
goederen van Hans Blijffternicht waar beslag op was gelegd.

bijzonderheden

Geen

389

1004

1005

1006

1007

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226
Schuldbekentenis

DATUM:

27-07-1543

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jacobsz, Henrick
Willemsz, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Willemsz een bedrag van ƒ9
ph.g., 14 plakken voor de stuiver, te betalen met Jacobi 1544, waarvoor hij
als onderpand stelt al zijn goederen; mocht hij in gebreke blijven, dan is de
koop tussen schuldeiser en Geert Jansen van een potschip teniet gedaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harmensz, Henrijck
Soeteman, Claes

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Claes Soeteman ƒ9 ph.g. en 5 stuivers
Brabants, van 14 plakken de stuiver.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226v
Transport van land

onroerend goed

Land in Mastenbroek

comparanten

Cleeff, Henrijck van
Roveneter, Frans

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-08-1543

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

18-08-1543

Gevolmachtigde
Volmachtgever

Dantzig

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat hij heeft
overgedragen aan Anne Roveneters en haar kinderen de verzegelde brief
uit Dantzig van zijn opdrachtgever, waarin een donatie staat vermeld van
een stuk land in Mastenbroek.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

390

25-08-1543

1008

1009

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrijck
Slotemaker, Johan

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn broers/zuster, van Johan
Slotemaker ontvangen te hebben de erfenis van hun oude tante Eefse,
Johans overleden echtgenote, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
226v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Henrijck
Jacopsz, Henrijck
Tijmens, Hobert
Geerts, Jan
Henrixsz, Henrick
Elegast, Heymen

samenvatting

-Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrijck Jacopsz ƒ2 ph.g. en 1
oord, van 14 plakken de stuiver.
-Hobert Tijmens is schuldig aan Jan Geerts ƒ11 ph.g., 1 rijder en 1 stuiver
voor de gulden; dd 10-09.
-Henrick Henrixsz is schuldig aan Heymen Elegast 12 stuivers Brabants
van 15 plakken; dd 12-09.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
227
Scheepsruiling

onroerend goed

Karveelschip / koggeschip

comparanten

Cleve, Henrick van
Peters, Andries

samenvatting

1

Comparant
Erfgenaam

En namens zijn )
Oom

) broers Jacop en Thonis en zijn zuster Janneken

DATUM:

05-09-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Comparant

20-09-1543

Deventer

Comparanten verklaren samen schepen te hebben geruild, een
karveelschip en een koggeschip: Henrick zal ontvangen van Andries het
karveelschip met toebehoren en Andries het koggeschip met toebehoren.
Hendrick zal Andries bijbetalen ƒ460 van 20 stuivers Brabants de gulden,
te betalen ƒ100 contant, de helft van de rest met Michael 1544 en een jaar
later de rest, waarvoor hij als onderpand stelt het karveelschip met
toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: de betaaldata.

391

1010

1011

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
227
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemacker, Herman
Wieringen, Albert van
Goertsz, Henrijck
Metselaer, Coert
Schene, Herman
Knecht, Gerrijt de

DATUM:

12-10-1543

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

In het H. Geesthuis

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Albert van Wieringen ƒ2 g.g. min 3 stuiver
Hollandse valuta.
-Henrijck Goertsz is schuldig aan Coert Metselaer 26 stuivers van 14
palkken; folio 228v, dd 28-11.
-Herman Schene is schuldig aan Gerrijt de Knecht ƒ6 ph.g. en 1 oord, van 1
rijder met 1 stuiver voor de gulden; folio 228v, dd 05-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
227v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Claesz, Herman
Annesz, Jacop

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

05-11-1543

Staveren

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacop Annesz uit Staveren een
bedrag van ƒ321 koopmansgulden, 20 stuivers Brabants voor de gulden,
afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat hij van hem gekocht
heeft en hij heeft beloofd met Pasen a.s. ƒ40 koopmansgulden te betalen,
op Pasen 1545 ƒ100 koopmansgulden min zes, met Pasen 1546 weer ƒ100
min zes en de laatste termijn het jaar daaropvolgend, waarvoor hij als
onderpand stelt het karveelschip met toebehoren en al zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op 17-09-1551 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

392

1012

1013

1014

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
228
Afstand van goederen

DATUM:

09-11-1543

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, tussen Willem Eysup en Willem Goijer

comparanten

Lubbertsz, Henrick
Jufferen

samenvatting

Comparanten verklaren af te zien van het eigendom van een huis,
strekkend aan de achterzijde tot aan Gerrijt van Vries, in verband met de
betaling van tijns aan de Jufferen van het Buitenconvent, die het hebben
geaccepteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
228
DATUM:
Transport van goederen

onroerend goed

Schuit

comparanten

Deventer, Henrijck van
Wieringen, Albert van

samenvatting

Comparant verklaart aan Albert van Wieringen overgedragen te hebben de
schuit die hij volgens stadsrecht verwonnen heeft van Egbert van Ommen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
228
Schikking

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hudde, Henrick
Backer, Egbert Geerloffs
Hekelmacker, Peter
Albertsz, Frans

Comparant
Schuldeiseressen

En echtg. Janne
In het Buitenconvent

14-11-1543

Comparant
Begunstigde

DATUM:

21-11-1543

Comparant e. zijde
Idem
Comparant a. zijde
Idem

1

Vanwege echtgenoot )

samenvatting

Comparanten, als mombers over Jenneken Scepeler, ter ene zijde en
comparanten ter andere zijde namens haar echtgenoot, trachten een
schikking te treffen in de onenigheid: Lambert heeft in Hasselt een
kostkopersplaats gekocht, waarvoor Jenneken hem 24 rijdergulden zal
geven, te betalen nu met Pasen en een jaar daarna en daarbij een bed met
toebehoren; daarmee ziet hij af van alle aanspraken op haar goederen.
Comparanten ter ene zijde treden op als borgen voor Jenneken.
NB. in de kantlijn: de betaaldata.

bijzonderheden

1

) Lambert Snoeck

393

1015

1016

1017

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
228v
Betalingsregeling

DATUM:

21-12-1543

onroerend goed

Huis en erf
Kampen

comparanten

Kempe, Hillebrant
Occo, Sybrant

samenvatting

Comparant verklaart een bedrag van ƒ156 c.g. en 19 stuivers Hollandse
valuta schuldig te zijn aan Sybrant Occo, te betalen met ƒ50 op a.s.
Vastenavond, ƒ50 met Pinksteren en de rest met Jacobi daaropvolgend,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis en al zijn goederen, om
eventuele schade te kunnen verhalen. Beide zoons hebben hiervoor ook
getekend.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
229
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Herman
Jacops, Anna
Bossch, Henrijck ten
Meber, Maurijs
Kerckhoff, Hermen

samenvatting

-Herman Schene is schuldig aan Anna Jacops ƒ11½ rijdergulden.
-Henrijck ten Bossch is schuldig aan Maurijs Meber ƒ7 g.g. 5 stuivers
Brabants; folio 230v, dd 28-04.
-Hermen Kerckhoff is schuldig aan Mauris Mewer 2 lichte snaphanen; folio
230v, dd 05-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
229
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Wichersz, Henrick
Jansz, Warner

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Warner Jansz een bedrag van ƒ72
ph.g. Hollandse valuta afkomstig van een schuit met toebehoren die hij van
hem gekocht heeft en belooft te betalen in vijf halfjaarlijkse termijnen m.i.v.
Maria Hemelvaart, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Koperslager te Kampen
Schepen Amsterdam

04-02-1544

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar

DATUM:

20-02-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

394

toebehoren en zijn overige goederen.

1018

1019

1020

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemaker, mr Herman
Schinkels, Hans

samenvatting

Comparant verklaart dat Hans Schinkels met recht verwonnen heeft ƒ12
ph.g. afkomstig van een geleverde gouden ring waarvan comparant het
handschrift ondertekend heeft en hij heeft beloofd dat de rentmeesters van
Kampen dit aan Hans zullen betalen op beloken Pasen. Egbert Croese en
Wolf Schinkel zijn hiervoor borgen, op voorwaarde dat comparant het glas
voor een kerk in Steenwijk zal leveren, anders geven de borgen het geld
weer terug.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
229v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elegast, Heyman
Meeusz, Cornelis
Buter, Gheert
Stackhouwer, Goert

samenvatting

Comparante verklaart van de voogden over haar zoon Goycken Henrijcksz
ontvangen te hebben ƒ372 koopmansgulden die zij hem bewezen had als
vaderlijk erfdeel, dat haar zoon te alle tijden dit geld weer terug zal krijgen
om ermee te handelen zoals hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
229v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jansz, Herman

229

DATUM:

19-03-1544

Comparant
Begunstigde

02-04-1544

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Schuldenaar

395

10-04-1544

Coertsz, Johan

1021

1022

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Coertsz een bedrag van
ƒ107 ph.g. van 25 stuivers Brabants de gulden, afkomstig van een potschip
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft en belooft te betalen in vijf
halfjaarlijkse termijnen m.i.v. mei a.s., waarvoor hij als onderpand stelt het
potschip met toebehoren en al zijn overigen goederen.
NB. in de kantlijn: betaaldata.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
230
Pachten van land

onroerend goed

Zestien morgen land
Mastenbroek, bij de kerk

comparanten

Elegast, Heyman
Heere, Herman
Henrijcksz, Goyken
Ruerix, Cornelis
Thonisz, Johan

DATUM:

17-04-1544

Comparante
Momber
Momber
Borg
Waarborg

Zoon
Uit de Nieuwstraat

samenvatting

Comparanten verklaren heden van het Karthuizerklooster op de
Sonnenberch gehuurd te hebben een stuk land voor ƒ86 g.g. pacht jaarlijks
voor een periode van zes jaar m.i.v. Martini 1544; zij zullen geen rente
betalen over het bedrag van ƒ200 g.g. pacht die de Karthuizers geleverd
hebben om het land te bewerken; zij zullen dit bedrag over twee jaar
teruggeven en jaarlijks ƒ10 pacht inhouden. De jaarlijkse pacht zullen zij
prompt betalen van het geld van de ossen en zij beloven het land te
bewerken en onderhouden volgens het meiersrecht, waarvoor zij als
onderpand stellen al hun goederen, binnen en buiten Kampen. Er is ook
een borg aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
230v
Schadeloosstelling

onroerend goed

Twee huizen en erven
Kampen, Burgwal

comparanten

Elegast, Heyman
Heer, Herman
Henrijcx, Goyken
Thonisz, Johan

samenvatting

DATUM:

17-04-1544

Comparante
Momber
Momber
Waarborg

Zoon

Comparante verklaart dat Johan Thonisz hun waarborg is geworden bij de
pacht van zestien morgen land bij de kerk van Mastenbroek voor een
periode van zes jaar en dat zij hem te allen tijde schadeloos zal stellen,

396

waarvoor zij als onderpand stelt haar twee huizen.

1023

1024

1025

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
230v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemacker, Hermen
Roberts, Griete
Morre, mr Egbert

samenvatting

-Hermen Glasemacker is schuldig aan Griete Roberts 3½ el Engels laken,
de el van 30 stuivers.
-Aan mr Egbert Morre is hij schuldig 6 rijders met 1 stuiver op iedere rijder
en meerdere sommen voor goede rekenschap; folio 231, dd 26-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
231
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Henrijck
Dulman, Johan van

samenvatting

Comparant verklaart van zijn stiefvader de erfenis en goederen ontvangen
te hebben van zijn vader Johan en moeder Johanna, waarvoor hij hem
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
231
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buegell, Henrick
Kost, mr Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Berend Kost een bedrag van
ƒ10 c.g. afkomstig van verteringen, waarvan hij het handschrift aan
schuldeiser gegeven heeft en belooft te betalen zodra dit hem mogelijk is.

DATUM:

05-05-1544

Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiser

30-05-1544

Comparant
Stiefvader

DATUM:

31-05-1544

Schuldenaar
Schuldeiser

397

En echtg. Johanna

Nederwesel
Vollenhove

1026

1027

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
231
Betaling schuld

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kertsgens, Henrijck
Hermansz, Jan
Kreynck, Geert

DATUM:

23-06-1544

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Dronten
1
Kerkmeester van de )

samenvatting

Comparant verklaart als zijn eigen schuld te zullen betalen namens
schuldenaar aan de kerkmeester van de St. Nicolaaskerk een bedrag van
28 Joachimsdaalder in twee termijnen: de helft op woensdag a.s. en de
andere helft met Jacobi.

bijzonderheden

1) St. Nicolaaskerk

RAK 80

FOLIO:
231v
Verklaring van ontvangst

DATUM:

28-06-1544

onroerend goed
Kampen, Oudestraat

1028

comparanten

Blijffternicht, Hans
Stickers, Griette
Coepsz, Claes
Jonge Reyner
Dieffholt, Henrick van
Sticker, Leffert

samenvatting

De kinderen van comparants broer, Henrijck en Wolter, verklaren ontvangen te he
van hun voogden een bedrag van ƒ24 g.g., 2 h.p. voor de gulden, vanwege de
overwaarde van een huis dat de kinderen van hun grootmoeder Katrijn Stickers
gekregen hebben en dat verkocht is op een openbare verkoping aan Jonge Reyne
welk geld schulden en achterstallige pacht betaald zijn. Zij bedanken de voogden
de betaling met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
231v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Comparant
Comparante
Momber
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

398

14-07-1544

Echtpaar

1029

1030

comparanten

Schene, Herman
Buryck, Jan
Wachter, Geert
Koedieff, Henrijck
Elegast, Heyman

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Buryck 5½ rijder afkomstig van een paard.
-Aan Geert Wachter is hij schuldig 3 rijdergulden; folio 232, dd 06-08.
-Henrijck Koedieff is schuldig aan Heyman Elegast ƒ1 ph.g. en 9 stuiver
van 14 plakken de stuiver; folio 232, dd 09-08.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
231v
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Henrick
Ens, Lubbert van
Indyck, mr Godschalk ten
Matijsz, mr Johan
Urck, Johan van
Hoeve, Henrick van

DATUM:

24-07-1544

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

De erven vd wed. …

samenvatting

Comparanten, door de Raad daartoe verzocht, zijn tussenbeide gekomen in
een conflict tussen Johan van Urck en de erfgenamen van de weduwe van
Henrick van Hoeve inzake een jaarlijkse rente van een vat boter, 5 jaar
achterstallig, verschijnend op Jacobi en nog een kwestie van ƒ4 ph.g.
jaarlijks. Afgesproken is dat de erfgenamen van de weduwe van Henrick
aan Johan van Urck betalen met Martini a.s. ƒ16 g.g. en zij zullen het
handschrift dat Johan van Urck bezit ad ƒ23½ ph.g. aflossen, waarmee
partijen geen aanspraken meer op elkaar hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
232
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lutersz, Henrijck
Jansz, Berent
Velthysz, Henrijck
Luter, Rijck
Jansz, Rutger

samenvatting

Comparant is schuldig aan de voogden over Lambert Lambertsz een
bedrag van ƒ160 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden, afkomstig van

DATUM:

09-08-1544

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg
Borg

399

vee: paarden, koeien, kippen e.d. die schuldenaar van het sterfhuis van
Lambert Claesz, de vader van Lambert, gekocht heeft en hij belooft te
betalen in vier jaar, ieder jaar op Vastenavond ƒ40 ph.g. m.i.v. 1545,
waarvoor twee borgen zijn aangesteld, ieder voor de helft.
NB. in de kantlijn: op 30-08-1546(?) is er ƒ120 ph.g. betaald.

1031

1032

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Gicht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Henrijck
Morre, mr Gheert
Indyck, mr Godschalck ten
Mathijsz, mr Johan
Borchertsz, Geert
Grave, Aeghte vd

232v

DATUM:

11-09-1544

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

Burgemeester

Of Evert

samenvatting

Comparanten hebben hun verklaring afgelegd over de kwestie tussen
Geert Borchertsz en Aeght of Evert van der Grave, n.l. dat er dd 10-01-1544
door tussenkomst van de commissarissen mr Gheert Morre, Henrijck
Kuynretorff, mr Godschalck ten Indyck en mr Johan Mathijsz tussen Geert
Borchertsz en Evert van de Grave, die namens zijn moeder optreedt,
besloten is dat Gheert een inventaris zal geven van alle goederen, binnen
en buiten Kampen, die hij nu bezit, ook van de opbrengsten van de
goederen in Bergen en Reval en deze inventaris in te leveren op Maandag
na Maria Lichtmis; mocht er onenigheid ontstaan over de inventaris, dan
blijft iedere partij in zijn recht.
Zo is dit te boek gesteld door de commissarissen voor de Raad.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
233
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrijck
Sneeck, Johan van

samenvatting

Comparant verklaart van Johan van Sneeck ontvangen te hebben een
bedrag van ƒ13 en 8 stuivers Brabants, dat Arent Reynersz vermeld had in
de rechtsvordering van jfr Mulart volgens landrecht en van ƒ5 g.g. en 15
claeskens en 3 oord, de gulden van 30 claeskens, als jfr Wolffs in de
rechtsvordering tegen jfr Mulart aan onkosten had gedeclareerd, volgens
een verdrag dd 23-03-1539 waarbij Jan van Sneeck borg was.

bijzonderheden

Geen

22-09-1544

Comparant
Borg

400

1033

1034

1035

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

DATUM:

21-09-1544

onroerend goed

Schuit

comparanten

Potgieter, Henrick
Potgieter, Thoenijsz

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thoenijsz Potgieter een bedrag
van ƒ6 ph.g. en 1 oord vanwege een schuit die Thoenijsz hem verkocht
heeft, te betalen met Michaeli 1545, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn
gereedschap en de schuit.
NB. in de kantlijn: op 30-12-1552 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Hermen
Henricksz, Jan
Glasemaker, mr Herman
Tripmaker, Anna
Hoeve, Henrick vd
Wouw, Jasper van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Henricksz ƒ5½ g.g., de stuiver van 14
plakken.
-Mr Herman Glasemaker is schuldig aan Anna Tripmaker 2½ rijder; folio
233v, dd 15-12.
-Henrick van der Hoeve is schuldig aan Jasper van Wouw ƒ6
koopmansgulden min 3 duiten; folio 233v, dd 22-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
233v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Lubbertsz, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

20-10-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

19-11-1545

Schuldenaar

401

Hermansz, Henrick

1036

1037

Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Hermansz een bedrag van
ƒ9 ph.g., 1 rijder met 1 stuiver voor de gulden, afkomstig van een potschip
met toebehoren dat hij van hem gekocht heeft, te betalen met Pasen a.s.,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en al zijn
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
233v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wesselsz, Henrick
Stads Cameraars

samenvatting

Comparant is schuldig aan de stads cameraars 7½ h.p. afkomstig van
landpacht over 1544 op Petri ad Cathedram te betalen, die men zal korten
op zijn pensie (vergoeding) verschijnend dit jaar op Gregorius en met
Pasen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
234
Betalingsregeling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Henrick
Indyck, mr Godschalck t.
Grave, Evert vd
Meynertsz, Herman
Leyel, Sander
Hardenberch, Evert van
Zwaentgen, Tyman

DATUM:

29-12-1545

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

12-02-1545

Intermediair
Idem
Idem
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Comparant a. zijde
Borg

Bgm. Elseneur (Dk)
En echtg. Fije

samenvatting

Comparanten, op verzoek van de Raad, zijn intermediair tussen de
gevolmachtigde van de Burgemeester van Elseneur en Evert van
Hardenberch in de kwestie van een handschrift ad ƒ58 g.g. waarover een
schikking is getroffen waarbij Evert van Hardenberch zal betalen met
Pasen ƒ12 g.g., in 1546 t/m 1548 hetzelfde bedrag. Evert heeft een borg
aangesteld.
NB. in de kantlijn: eerste termijn betaald.

bijzonderheden

Geen

402

1038

1039

1040

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
234
Schuldbekentenis

DATUM:

21-02-1545

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Hermansz, Henrick
Rykoltsz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Rykoltsz een bedrag van
ƒ160 ph.g., Hollandse valuta, afkomstig van een koggeschip dat hij van
hem gekocht heeft en belooft te betalen in drie halfjaarlijkse termijnen op
Maria Hemelvaart, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met
toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 09-07-1545 heeft schuldeiser de laatste twee
termijnen overgedragen aan Cornelis Claesz die het geld zal ontvangen
i.p.v. schuldeiser. Akte is doorgehaald.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
234v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, Henrick te
Apell, Hermen ten
Potgieter, Henrick
Potgieter, Thonis

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Hermen ten Apell ƒ6 koopmansgulden en 16
stuivers Hollandse valuta.
-Henrick Potgieter is schuldig aan Thonis Potgieter 25½ schelling,
Hollandse valuta; folio 235v, dd 03-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
234v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Timmerman, Herman
Slooten, Tjalinck van

samenvatting

Comparant verklaart van Tjalinck van Slooten het arbeidsloon ontvangen
te hebben dat hij als timmerman verdiend heeft in het huis van

Schuldenaar
Schuldeiser

Alias Backer
1
Scheepstimmerman )

) in de Hagen

DATUM:

04-03-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

09-03-1545

Comparant
Opdrachtgever

403

opdrachtgever, strekkend aan de achterzijde tot aan de Nieuwe Muur;
hierbij is niet inbegrepen de werkzaamheden die nog verricht moeten
worden op de zolder en die voor een kamertje in de woonkamer, waarvoor
opdrachtgever het hout zal leveren; zo niet dan is comparant niet
gehouden de werkzaamheden uit te voeren.
Deze overeenkomst is gesloten met instemming van Tyman van der Veen
en Egbert ten Bossch.

1041

1042

1043

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuynretorff, Hermanna
Kuynretorff, Henrick
Glauwe, mr Geert
Glauwe, Herman
Glauwe, Jacop

samenvatting

Comparante verklaart van de erfgenamen van Geert Kuynretorff, priester,
ontvangen te hebben de legaten en erfenissen die haar toekomen,
waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring, waarmee mr Geert
Hermansz, secretaris, instemt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ee, Henrick van
Jansz, Dirck
Trude

samenvatting

Comparanten verklaren van hun (schoon)vader ontvangen te hebben de
nagelaten goederen van hun (schoon)moeder Johanna, waarvoor zij hem
bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235
Onderpand

Erfgename
Erfgenaam
Erfgenaam
Idem
Idem

Comparant
Comparant
Comparante

DATUM:

404

18-03-1545

Wed. Aalt Budel

10-04-1545

Schoonzoon Joh. v. Dulman
Zoon idem
Dochter - echtg. Henrick v.Ee

10-03-1545

1044

1045

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hulle, Heyle ter
Berentsz, Johan
Willemsz, Roloff

Comparante
Momber
Schuldeiser

En echtg. Femme

samenvatting

In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante dat zij aan Roloff
Willemsz en echtgenote gerechtelijk ten onderpand heeft gesteld al haar
goederen vanwege hun schuld volgens obligatie.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemaker, mr Herman
Trammelmansz, jfr Alijt
Elshoff, Herman
Kerckhoff, Johan

DATUM:

30-04-1545

Schuldenaar
Schuldeiseres
Gevolmachtigde
Plaatsvervanger

Abdis te Coesvelt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de abdis van Coesvelt ƒ5 g.g. of
10 h.p. vanwege tijns uit zijn huis, met afgelopen Pasen verschenen en dan
1
te betalen met Paulus Bekering ), naast de hoofdsom.
De gevolmachtigde van de abdis heeft Johan Kerckhoff gesubstitueerd om
zijn taak over te nemen.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235v
Beslaglegging

onroerend goed

Huis en erf genaamd den Keyser
Kampen, Oudestraat

comparanten

Bossch, Henrick ten
Witte, Evert
Tooren, Albert ten

) 25 januari

DATUM:

04-05-1545

Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldenaar

Priester
Idem

samenvatting

Comparant heeft schuldenaars gerechtelijk aangesproken voor de
achterstallige renten op hun huis in de Oudestraat.

bijzonderheden

Geen

405

1046

1047

1048

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Erfenis

235v

DATUM:

04-05-1545

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Goeyckensz, Henrick
Hero, Herman
Hughensz, Johan

samenvatting

Comparanten, kinderen van wijlen Zwarte Goykens, melden dat er meer
schulden dan baten zijn nagelaten door hun vader en dat zij daarover
willen spreken met enige personen. De mombers van de weduwe stellen
voor dat zij de schulden zal betalen, zodat de kinderen gevrijwaard blijven.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
235v
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, Groenstraat, t.o. Coppertsz hof en Reinier ter Helle

comparanten

Heijle
Heerle, Henrick van
Helle, Jan ter

Comparant
Momber
Momber

En zuster Griete
1
Over Femme )
Idem

) de weduwe Goykens

DATUM:

08-05-1545

Wed. van Jan ter Helle
Voogd
Voogd

Moeder
Goudsmid

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen Thoenijsz, Johan en Jacob als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ20 c.g. en
de helft van de inboedel en huisraad staande in hun woonhuis; zij stelt als
onderpand twee huizen in de Groenstraat met een opbrengst van 4 h.p. per
jaar. Zij zal hen verzorgen en doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 20-02-1548 hebben de eerste voogd en echtgenote
van de andere voogd gemeld dat alles is uitbetaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heyle
Palm, Henrick
Jansz, Assele

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn vanwege haar huidige man Henrick
Palm aan Assele Jansz ƒ6 g.g., te betalen met ƒ1 op St. Jan, een jaar later
met ƒ2 enz. totdat alles betaald is.

DATUM:

08-05-1545

Schuldenares
Echtgenoot
Schuldeiser
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Wed. Jan ter Helle

1049

1050

1051

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glasemacker, Hermen
Budde, Joan in de
Schene, Herman
Martens, Anna

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Johan in de Budde 11 vaten bier, het vat van
18 claeskens.
-Herman Schene heeft aan Anna Martens als onderpand gesteld zijn bonte
merrie voor de 8 rijder die vermeld staan in het stadsboek; dd 22-05.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Betaling

onroerend goed

Schip

comparanten

Romboltsz, Henrick
Lambertsz, Henrick
Hermensz, Johan

DATUM:

236

18-05-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

09-06-1545

Comparant
Comparant
Verkoper

Blokzijl

samenvatting

Comparanten verklaren van Johan Hermensz een schip gekocht te hebben,
waarvan zij hem nog ƒ313 moeten betalen; zij beloven naar Edam te reizen
naar de scheepstimmerman en met deze af te rekenen; wat daar boven nog
aan verkoper toekomt, zullen zij hem betalen volgens scheepsrecht.

bijzonderheden

Zie ook akte nr 1052.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
236
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kennekes, Herman
Kennekes, Henrick
Kennekes, Mette
Storck, Lambert

15-06-1545

Comparant
Comparant
Comparante
Comparant
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1

Ibbenbüren )
Broer
Zuster van Gese
Namens echtg. Griete

Corffmacker, Robrecht
Here, Herman

1052

1053

Executeur
Executeur

samenvatting

Comparanten verklaren, zoals Thijs IJserkremer als neef mede beloofd
heeft, ontvangen te hebben van de executeurs van het testament van Gese
IJserkremer een bedrag van ƒ60 g.g. zoals zij in haar testament als legaat
heeft gegeven, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
236v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Romboltsz, Henrick
Lambertsz, Henrick
Hermensz, Johan
Loen, Heyn

) broer van wijlen Gese IJserkremers en mede namens zijn zuster Anna

DATUM:

15-06-1545

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Scheepstimmerman

Blokzijl
Edam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Hermensz ƒ180
Hollandse valuta, afkomstig van een karveelschip met toebehoren dat zij
van hem gekocht hebben en met iedere Pinksteren zullen betalen met ƒ32,
laatste termijn in 1548, waarvoor zij als onderpand stellen het schip met
toebehoren en al hun overige goederen, om eventuele schade te kunnen
verhalen. En omdat de scheepstimmerman in Edam van schuldeiser nog
een bedrag van ƒ134 tegoed heeft, beloven schuldenaars die termijnen te
voldoen volgens afspraak, zodat Johan Hermensz niets te verwijten valt.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Potgieter, Henrijck
Bull, Jochem
Schene, Herman
Reyners, Geertgen
Bossch, Henrijck ten
Mullem, Jochum van
Gielisz, Jacop

samenvatting

DATUM:

22-06-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

De echtgenote van …

-Comparant is schuldig aan de vrouw van Jochem Bull 22½ stuiver
Brabants van 14 plakken. Aan Jacop Gielisz een nieuwe koperen pot van
16 stuivers Brabants; dd 17-08.
-Herman Schene is schuldig aan Geertgen Reyners ƒ2½ ph.g. van 1 rijder
met 1 stuiver voor de gulden; dd 05-08.
-Henrijck ten Bossch is schuldig aan Jochum van Mullem ƒ5

408

koopmansgulden; dd 12-08.

1054

1055

1056

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
Gicht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kuynretorff, Henrijck
Olst, Johan van
Elven, Peter van
Indyck, mr Godschalck ten

samenvatting

Comparanten doen verslag aan de Raad van de bijeenkomst dd 10-09-1545
bij de Minderbroeders in de gastenkamer, waarbij de executeurs van het
testament van Hille van Delden rekenschap aflegden aan de erfgenamen
van alle kosten en baten en door de erfgenamen bedankt werden voor hun
werkzaamheden.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Herman
Jfr Geese

237

DATUM:

19-09-1545

Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:

Namens de Raad
Idem

23-10-1545

Schuldenaar
Schuldeiseres

Echtg. mr Arent t. Boecop

samenvatting

Comparant is schuldig aan de echtgenote van mr Arent toe Boecop 7 h.p.
vanwege huishuur, te betalen tussen nu en Vastenavond a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
237
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hodde, Henrick
Hoijer, Gheert
Berents, Herman
Henricksz, Herman

samenvatting

DATUM:

02-11-1545

Intermediair
Idem
Dader
Overledene

Comparanten bemiddelen in een conflict tussen Herman Berents uit
Amsterdam, die een burger uit Kampen afkomstig, helaas heeft doen
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1

Scheepstimmerman )

verongelukken en Trijn, de weduwe en naaste familieleden van overledene.
Er wordt afgesproken dat Herman Berents de weduwe contant een pond
groot Vlaams zal geven en op vier achtereenvolgende Pasen vier pond
groot m.i.v. Pasen a.s. Gedurende de tijd dat hij niet op zee is, zal hij in de
zomer van Pasen tot aan Michaeli, alle weken 10 stuivers Brabants geven
om zo de 4 pond groot te betalen.

1057

1058

bijzonderheden

1

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
237v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrijck
Vette, Peter
Glauwe, mr Herman
Glauwe, Lambert

) uit Amsterdam

03-11-1545

Comparant
Executeur
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van Lijsbeth Stoeldreijers het
legaat ontvangen te hebben dat zijn kinderen beloofd was en zal hen dit
uitkeren als ze volwassen zijn geworden, samen een bedrag van ƒ25 g.g.
van 28 stuivers Brabants de gulden, te vererven van het ene kind op het
andere; hij bedankt de executeurs.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
237v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Herman
Wieringen, Peter van - sr
Goertsz, Henrijck
Hardeberch, Albert van

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Peter van Wieringen de oude 20 stuivers
Brabants van 15 plakken.
-Henrijck Goertsz is schuldig aan Albert van Hardeberch 9 stuivers
Brabants min 1 oord; dd 06-12.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

13-11-1545

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

Eén akte is onleesbaar: schuldbekentenis van mr Jacob Jansz.
1059

Priester

RAK 80

FOLIO:

238

DATUM:
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09-12-1545

1060

1061

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schene, Herman
Berentsz, Jan
Harmens, Henrick
Pelsers, Simon
Hans, Alijt

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldeiseres

De echtg. van …

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Jan Berentsz 10 rijder.
-Aan Alijt Hans betaalt hij 4 rijder, d.w.z. 2 rijder contant en 2 rijder met
Maria Lichtmis a.s.; dd 18-12.
-Henrick Harmens is schuldig aan de vrouw van Simon Pelser 2 rijder; dd
18-12.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
238
Schikking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laer, Henrick te
Elven, Peter van - jr
Vene, Tyman van
Backer, Joest

DATUM:

22-12-1545

Executeur
Executeur
Executeur
Echtgenoot

Zoon Peter v. Elven
Raadslid
Van erfgename Geeze

samenvatting

Comparanten verklaren dat Johan Bossch, smid, dd 05-12-1532 zijn
testament heeft gemaakt waarin vermeld dat zijn natuurlijke dochter Geeze
na zijn dood ƒ6 g.g. per jaar zal ontvangen en als zij gestorven is zonder
kinderen na te laten, dan zal dit bedrag weer naar zijn dochter Fenne gaan.
Geeze heeft een dochter gekregen bij Joest Backer en zij maken nu
gerechtelijk aanspraak op het legaat bij de Raad. Er wordt een schikking
getroffen met de Raad waarbij de executeurs Joest Backer het volle bedrag
geven van ƒ120 g.g. dat vervalt aan Fenne ten Bossche als de moeder,
Geeze, sterft . De executeurs stellen voor de correcte uitvoering hiervan al
hun goederen als onderpand.
De familie van Joest Backer verklaart te beloven aan de executeurs hen
voor de helft schadeloos te stellen indien dat nodig is en de andere helft
zal Henrick ter Laar beleggen voor het geval er iets mis gaat.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
238v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ameldonck, mr Henrick

DATUM:
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Borg

00-01-1546

Stadschirurgijn

Hellynck, Balthasar
Pelendr, Alijt

1062

1063

1064

Aanvrager
Echtgenote

Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen op verzoek van Balthasar Hellynck
uit Zwolle en diens echtgenote Alijt, om gerechtelijk van mr Herman
Glauwe en diens broers Lambert, Jacob en Thoenijs Glauwe, als
executeurs van wijlen Alijt Pelen, te eisen het testament uit te voeren
volgens stadsrecht en de borg schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
239
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerckhoff, Herman
Vaelk, Willem

samenvatting

-Comparant is schuldig aan Willem Vaelk 13 schapen van 4 gosselers per
stuk, te betalen met Pasen a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
239
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Henrick
Stoeldreijer, Jacob
Recklinghusen, Henrick v.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Johan, Henrickgen, Geert en Heble
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 g.g. van 25
stuivers Brabants de gulden en belooft hen te verzorgen en te doen wat
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 18-05-1561 melden Henrickgen en Heble hun deel
ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
239
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

15-01-1546

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Wdn. van Anna Backer
Voogd
Voogd

DATUM:
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16-01-1546

23-01-1546

Deventer

1065

1066

comparanten

Amedonck, mr Henrick
Hellynck, Balthasar

Comparant
Begunstigde

Stadschirurgijn
Echtg. Alijt Pelendr.

samenvatting

Comparant verklaart als borg dat Balthasar Hellynck en diens echtgenote
naar stadsrecht het sterfhuis van zijn schoonmoeder Alijt Pelen als
onderpand hebben gesteld voor ieder die aanspraken meent te hebben,
waarmee de executeurs en nakomelingen, mr Herman, Lambert, Jacob en
Thoenijsz Glauwe schadeloos zullen worden gesteld evenals comparant
door begunstigde.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
239v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hellynck, Balthasar
Kuynretorff, Henrick
Indyck, mr Godschalck t.

23-01-1546

Comparant
Afgevaardigde
Idem

van de Raad
Idem

samenvatting

Comparant verklaart, namens zijn vrouw Alijt, dochter van wijlen Alijt
Pelen, dat Henrick Kuynretorff en mr Godschalck ten Indyck op verzoek
van de Raad, samen met de executeurs, hem hebben toegestaan te
ontvangen van de executeurs ƒ60 g.g. van 28 stuivers Brabants en
schelden hem hiermee alles kwijt, behalve een jaarlijkse rente van ƒ9 g.g.
vermeld in het testament van zijn schoonmoeder.

bijzonderheden

Geen

RAK 80
onderwerp

FOLIO:
239v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Herman
Bossch, Henrijck ten
Alijt
Aertsz, Henrijck
Jansz, Jonge

DATUM:

26-01-1546

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiseres
Schuldenaar
Schuldeiser

En Cunera
Echtg. Hans Paters

samenvatting

-Comparant is schuldig met zijn vrouw Cunera: zie hierna, akte 1078.
-Henrijck ten Bossch is schuldig aan de vrouw van Hans Paters 21
schellingen Hollandse valuta; dd 27-01.
-Henrijck Aertsz is schuldig aan Jonge Jansz 4 rijder, te betalen zodra hij
geld heeft; dd 27-01.

bijzonderheden

Geen

a.m.alink©september2014
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