Archief notaris Willem Swam, toegang 122, inv.nr. 1548 (minuten van notariële akten)
Aktenr. 789, d.d. 07-06-1838 en 790, d.d. 21-06-1838
Op heden den zeven der maand junij eenduizend achthonderd acht en dertig, des nademiddags om
twee uuren, ten huize van den kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius, wonende ter stede
Gramsbergen nagemeld, in tegenwoordigheid van de nabenoemde hier ondergetekende en daartoe
expresselijk verzochtte getuigen, ten verzoeke van:
1. Jan Harmen Slingenberg, landbouwer wonende in de buurtschap Holtheeme, gemeente
Gramsbergen nagemeld.
2. Hendrikjen Gerrits, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Gerrit Slingenberg,
landbouwersche wonende in den Velde, gemeente Gramsbergen, in kwaliteit van moeder en
wettige voogdesse over haare beide minderjarige kinderen met namen Evert en Geesjen
Slingenberg, bij haren voormelden wijlen egtgenoot Gerrit Slingenberg in echtte
geprocreëerd, ter presentie van Jan Hendrik Jonkeren, landbouwer wonende in den Velde
voorschreven, in kwaliteit van toezienden voogd over gemelde minderjarigen,
hebben wij Willem Swam, openbaar notaris in het kanton Hardenbergh, resideerende ter stede en
gemeente Gramsbergen, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, daartoe, voor zoo verre de
voornoemde twee minderjarige kinderen aangaan, geauthoriseerd bij homologatief vonnis der
regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Deventer, in dato den negenden mei dezes jaars,
op den tienden mei daaraanvolgende behoorlijk geregistreerd, en zijnde dezen geannexeerd met
melding making van die annexie aan den voet deszelven, ter presentie en in kwaliteit als voormeld,
en ten overstaan van het vredegeregt dezes kantons na voorafgegane advertentie in de
Overijsselsche Courant, en publicatien aan de kerken van Gramsbergen, Hardenberg en Heemse, ten
publieke verkope geveild, om heden over veertien dagen, ter zelfder uure en plaatse voorschreven,
erflijk aan de meestbiedende te worden verkocht de hierna vermelde en parceelsgewijze in het
brede omschrevene vaste goederen, leggende in de gemeente Gramsbergen, waarvan echter hun
verkoperen geene tituls van eigendom bekend zijn, en dat ook geene overschrijving daarvan hebben
plaats kunnen hebben nog hebben gehad, ende zulks onder de bezwaren, lasten en poenaliteiten als
daarbij op de daartoe vooraf opentlijk en luide gelezen conditien en voorwaarden navolgende.
[….]
Eerste parceel:
Een woonhuis, schuur en schapeschot, den Slingenberg genaamd [Kleinslingeberg op kaart 1832],
met de zuidwestwaards gelegen gaarden en zaaijlanden, alsmede de paardeweide daaraan ten
zuiden en oosten beland, leggende alle naast elkanderen in de buurtschap den Velde voorschreven,
ten oosten de markegrond, ten zuiden het erve Schuurman [Schuurgeert op kaart 1832], ten westen
het goed den Slingenberg van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse [Grootslingeberg op kaart
1832], en ten noorden het zaailand hierna voorkomende onder het tweede perceel, te zamen groot
een bunder, vijfennegentig roeden en vijftig ellen, bekend onder sectie E numero’s 440, 443 en 444,
met het tot dit erve gehorende een-vierde van een volwhaarsaandeel in de onverdeelde marke van
Holtheeme en den Velde, alsmede eene begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh. Zijnde de
inzate van dit parceel bepaald op drie gulden.
Tweede parceel:
Twee stukken zaailand, leggende naast elkanderen in de buurtschap den Velde meergemeld, beland
ten zuiden het vorige perceel, ten oosten de markegrond, ten noorden de stege en ten westen het
goed den Slingenberg van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, te zamen groot driënnegentig

roeden en tachentig ellen, bekend onder sectie E numero’s 441 en 442. Zijnde de inzate van dit
perceel bepaald op een gulden en vijftig cents.
Derde parceel:
Den Nieuwenhoek genaamd, zijnde zaaij-, hooij- en weideland, leggende in de buurtschap den Velde
dikgemeld, ten noorden de stege, ten westen de markegrond, ten oosten de Slingenbergerallée en
ten zuiden het zaaijland van Jan Hendrik Jonkeren, groot twee bunders, vier roeden en negentig
ellen, bekend onder sectie D numero’s 359 en 360. Zijnde de inzate van dit perceel bepaald op een
gulden.
Vierde parceel:
Den zogenaamden Havermarsch, zijnde zaaij-, hooij- en weideland, leggende in zijne eigene afvreding
onder het ressort der stede Gramsbergen aan den Oostermaatsdijk, dezen dijk ten oosten, het erve
Dobbeman ten westen, den Havermarsch van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse ten noorden
en den Lozermarsch ten zuiden, groot twee bunder vierënzeventig roeden en zeventig ellen, bekend
onder sectie E numero’s 30 en 31. Zijnde de inzate van dit perceel bepaald op een gulden.
Vijfde parceel:
De zogenaamde Meijerhuizen, zijnde zaaijland en boschgrond, leggende in de Lozerkampen in de
buurtschap Lozen, gemeente Gramsbergen, in zijne eigene bepaling, beland ten oosten het land van
Hendrik Roelofs, ten noorden en zuiden de markegrond, en ten westen het land van de weduwe
Zwijse, groot een bunder en dertien roeden, bekend onder sectie E numero 368. Zijnde de inzate van
dit perceel bepaald op een gulden.
Zesde parceel:
Een kamp zaaijland, leggende in zijne eigene afvreding in het zogenaamde Lozerveld in de
buurtschap Lozen, gemeente Gramsbergen voorschreven, met het daaropstaande houtgewas, groot
zevenënvijftig roeden en veertig ellen, bekend onder sectie E numero 374. Zijnde de inzate van dit
perceel bepaald op vijftig cents.
Zevende parceel:
Een parceel hooijland in den zogenaamden Keuterbrink onder het ressort der stede Gramsbergen
meergemeld, mandeelig met hooiland aldaar van Jan Klinge te Baalder, groot ongeveer
tweeëntwintig roeden en daarmede beland ten oosten Lucas Grimmerink, ten westen Harmen
Kleinebalderhaar, ten noorden de diaconie van Gramsbergen en ten zuiden den eigendom van
jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, bekend onder sectie D numero 409. Zijnde de inzate van dit
perceel bepaald op vijfentwintig cents.
Achtste parceel:
Een parceel hooij- en zaaijland, leggende naast elkanderen in den Westeresch onder het ressort der
stede Gramsbergen meergemeld, groot te zamen twee bunders en negenëndertig roeden, en beland
ten noorden het land van de diaconie van Gramsbergen, ten zuiden het hooijland van de weduwe Jan
Hendrik Reurink, ten westen de rivier de Vecht en ten oosten de stege, bekend onder sectie E
numero’s 199, 200, 201 en 202. Zijnde de inzate van dit perceel bepaald op drie gulden.
Negende perceel:
Een parceel hooijland in de Meene onder de buurtschap Aane, gemeente Gramsbergen meergemeld,
groot een bunder drieëndertig roeden en tachentig ellen, beland ten oosten Lefert Veltink te
Collendoornerveen, ten westen Berend Engbers, ten noorden de markegrond en ten zuiden het
koeland van Hans, voorkomende onder sectie C numero’s 251 en 438. Zijnde de inzate van dit
perceel bepaald op een gulden en vijftig cents.

Tiende perceel:
Een parceel hooijland in de Meene, onder de buurtschap Aane, gemeente Gramsbergen
meergemeld, groot vijfentachentig roeden, leggende voor twee-derde mandeelig met hooijland van
Harm Schonekamp en daarmede beland ten oosten het zogenaamde Laarscheland, ten westen het
hooijland van Jan Reinink te Aanerveen, ten zuiden het koeland van Egbert Beenen en ten noorden
den eigendom van jonkheer Samuel Jan Sandberg, bekend onder sectie C numero 212. Zijnde de
inzate van dit perceel bepaald op een gulden.
Elfde perceel:
Vijf-negende gedeelte van een parceel hooijland in het Heidengoorsche, gemeente Koevorden,
arrondissement Assen, provincie Drenthe, leggende mandeelig met vier-negende gedeelte van
hetzelve van Jan Pot te Koevorden, in zin geheel groot een bunder en vijfendertig roeden, beland
tusschen de hooijlanden van Hendrik Drenten en de erven Boerrigter, voorkomende onder sectie F
numero 238. Zijnde de inzate van dit perceel bepaald op een gulden.
Twaalfde perceel:
Een perceel hooijland in het Hulterland, gemeente Koevorden, arrondissement Assen, provincie
Drenthe, groot ongeveer vijfenzestig roeden, leggende mandeelig en daarmede alle jaren omslaande
met hooijland van Hendrik Scheerman en consorten, en daarmede beland ten oosten het hooijland
van Lucas Grisse, ten westen dat van de weduwe Berend Rave, ten noorden Hendrik Scheerman en
ten zuiden dat van Jan Meilink en consorten, voorkomende onder sectie F numero 239. Zijnde de
inzate van dit perceel bepaald op een gulden.
Dertiende perceel:
De tiende gaande uit de Langewand, uit ongeveer twee bunders en twaalf roeden zaailand, alsmede
uit Hakkerseschjen, groot ongeveer vijfentachentig roeden, en uit een gedeelte van het zogenaamde
Kleintjeseschen, bestaande uit hoog en laag zaaij- en hooijland, groot ongeveer een bunder, en
eindelijk uit het bouwland van Hendrik Roelofs te Lozen, het Geertjen genaamd, groot ongeveer tien
roeden, alle onder Lozen meergemeld. Zijnde de inzate van dit perceel bepaald op een gulden en
vijftig cents.
En op heden den eenentwintigsten der maand junij, een duizend achthonderd acht en dertig, des
nademiddags om twee uren, ten huize van den kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius, wonende
ter stede Gramsbergen nagemeld; hebben wij Willem Swam, openbaar notaris in het kanton
Hardenbergh, resideerende ter stede en gemeente Gramsbergen, arrondissement Deventer,
provincie Overijssel, ingevolge de bepalingen bij het slot van vorenstaand behoorlijk geregistreerd
procesverbaal van provisioneele toewijzing gemaakt...
[….]
Hierna hebben de rekwiranten binnen den tijd van beraad bij artikel twaalf der conditien vastgesteld,
verklaard om de navolgende perceel te gunnen, als:
1. Aan Hendrikjen Gerrits meergemeld, weduwe van wijlen Gerrit Slingenberg, in haare
voorschreven kwaliteit, het eerste, tweede en derde perceel voor de somma van f. 2197.
2. Aan den heer Berend Veenebrugge voorschreven, onder reserve als voormeld, het vierde,
vijfde, zesde, zevende en dertiende perceel voor de somma van f. 1932.
3. Aan Jan Egbert Smit voorschreven, het achtste perceel voor de somma van f. 1200.
4. Aan Jan Drenten voorschreven en consorten, het negende en tiende perceel voor f. 635.
5. Aan Derk Hemme voorschreven en consorten, het elfde en twaalfde perceel voor f. 560.

Waarop gecompareerd is voornoemden heer Berend Veenebrugge, dewelke verklaarde dat
voorschreven koop heeft gedaan, zoo als ieder lastgever zulks door ondertekening dezes voor zoo
verre kunnen schrijven is accepteerende, als voor:
1. Den heer Willem Swam, burgemeester te Gramsbergen, die alhier present zulks is
accepteerende, het vierde perceel, ter somma van f. 532.
2. Jenngien Kampers, weduwe van wijlen Harmen Zwijse, landbouwersche wonende te Lozen,
die alhier present zulks is accepteerende, het vijfde en zesde perceel, ter somma van f.
904,40
3. Jan Harmen Slingenberg voorschreven, die alhier present zulks is accepteerende, als eigenaar
voor de halfscheid, het dertiende perceel, ter somma van f. 453,20
4. Hendrikjen Gerrits voorschreven, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Gerrit
Slingenberg, in hare kwaliteit van moeder en wettige voogdesse van hare voorschreven twee
minderjarige kinderen, die alhier present deeze is accepteerende, doch alhier niet heeft
kunnen teekenen, dewijl verklaarde van nimmer te hebben kunnen schrijven, het zevende
perceel ter somma van f. 41,70
Alsmede is gecompareerd Jan Drenten voorschreven, dewelke heeft verklaard dat hij voorschreven
koop heeft gedaan als:
1. Het negende perceel voor hem zelfs ter somma van f. 352.
2. Het tiende perceel voor Harmen Schonekamp voornoemd, die zulks is accepteerende, ter
somma van f. 283.
En heeft ten blijke van dien na voorlezing met en bevens zijnen gekwalificeerden Jan Drenten alhier
getekend.
En eindelijk is gecompareerd Derk Hemme voorschreven, dewelke heeft verklaard dat hij
voorschreven koop heeft gedaan als:
1. Het elfde perceel voor Berend Jan Wenk meergenoemd, kiezende domicilium als voren, die
zulks is accepteerende, ter somma van f. 297.
2. Het twaalfde perceel voor hem zelfs, ter somma van f. 263.
En heeft ten blijke van dien na voorlezing met en benevens zijnen mede koper alhier na voorlezing
getekend.
Aldus gedaan en gepasseerd en na gedane voorlezing des avonds ten negen uuren geslooten, in
tegenwoordigheid van Jan Boerink Merjenburgh, schatter, en Albertus Veurink, landbouwer, beide
wonende ter stede Gramsbergen voorschreven, als getuigen ten dezen expresselijk verzocht, en
heeft den rekwirant, benevens den toezienden voogd, den heer vrederegter en deszelfs griffier,
benevens dezelve getuigen en ons notaris, ten blijke van dien dit tegenswoordig procesverbaal
getekend, ten jare, dage, uure en plaatse als boven, terwijl de rekwirante in haare voorschreven
kwaliteit op onze uitnodiging daartoe heeft verklaard van nimmer te hebben kunnen teekenen of
schrijven, dus alhier niet kunnen meede teekenen.

