Archief notaris Willem Swam, toegang 122, inv.nr. 1548 (minuten van notariële akten)
Aktenr. 791, d.d. 22-06-1838
Voor ons Willem Swam, openbaar notaris in het kanton Hardenbergh, resideerende ter stede en
gemeente Gramsbergen, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, compareerde, in
tegenwoordigheid van de nabenoemde hier ondergetekende en daartoe expresselijk verzochtte
getuigen, compareerde Jan van der Heide, schipper, wonende ter stede Hardenbergh, kanton
voorschreven en deszelfs huisvrouwe Johanna Venebrugge, welke hij tot het passeeren dezer akte bij
deze zo veel nodig is authoriseerende en zijnde beide aan ons notaris volkomen bekendt.
Dewelke zo te zamen als ieder afzonderlijk verklaarden, wegens opgenomene en ter leen ontvangene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Venebrugge, koopman woonagtig te
Nienhuis, graafschap Bentheim, Koningrijk Hanover, bij wiens absentie wij notaris deeze ten zijnen
verzoeke zijn accepteerende, eene somma van vierhonderd en vijftig guldens, welke gelden door hun
comparanten zijn ontvangen, naar hun genomen en waarmede verklaarden vredig te zijn.
Belovende en verbindende zich de comparanten, zo te zamen als ieder afzonderlijk om dezelve
kapitale somma van vierhonderd en vijftig guldens terug te geven en te betalen aan voornoemden
Hendrik Venebrugge ter plaatse van zijn tegenswoordig verblijf of aan deszelfs erven of
regthebbenden, kost en schadeloos, zonder eenigerhande korting in gemunt Nederlandsch goud of
zilvergeld, naar den koers van den dag en op geene andere wijze, wanneer daartoe niet een half jaar
voor den jaarlijkschen verschijndag, waartoe den eersten julij van ieder jaar bepaald wordt, van de
een of andere zijde behoorlijke op- of aanzage zal zijn geschiedt, met wijdere belofte en aanneming
om dezelve kapitale somma van vierhonderd en vijftig guldens op iederen als voren vermelden
verschijndag en alzo voor het eerst op den eersten julij eenduizend agthonderd negen en dertig, ter
plaatse van des rentheffers verblijf, te zullen verrenten in gelijke muntspecien en op geene andere
wijze in evenredigheid van vier ten honderd.
Tot zekerheid en tot een waarborg voor de teruggave en betaling van gemelde kapitale somma van
vierhonderd en vijftig guldens en van de jaarlijksche intressen daarvan zullende afkomen, op den
voet en wijze voorschreven, hebben de comparanten, zo te zamen als ieder afzonderlijk, alverder
verklaardt, bij deeze tegenswoordige akte, zich solidairlijk te verbinden en speciaallijk te
verhypothekeeren en ten onderpand te stellen hun comparanten eigendommelijk woonhuis, met
deszelfs grond en wheere, met het daaragter gelegen tuintje, groot twee roeden en zestig ellen,
staande en gelegen onder numero elf ter stede Hardenbergh in de Voorstraat, tusschen de
woonhuizen van Jan van Munster Fredrikszoon ten oosten en Jan Hendrik Edelijn ten westen, bekend
onder sectie A numero’s 17 en 18. Welk huis en tuintje de comparanten verklaaren te zijn hunnen
eigendom, doch bezwaard met eene hypothecatie groot twaalfhonderd guldens, ten voordeele van
Jan Santman Rutgerszoon te Hardenbergh, overigens vrij en ontheven van alle soort van hypotheek,
het zij uit kragt der wet, het zij gerechtelijk of bij overeenkomst gevestigd, ende zulks met
onderwerping aan de straffen op bedrag gesteld die hun ontvouwdt zijn door ons ondergetekende
notaris, in tegenwoordigheid van de nabenoemde en hier ondergetekende getuigen en welke zij
gezegd hebben wel te verstaan.
Op deeze wijze is alles bepaald en overeengekomen tusschen de parthijen die om deeze
tegenswoordige ter executie te leggen domicilie verkiezen, de comparanten ter hunner voorschreven
woonplaats, terwijl wij notaris zulks voor den rentheffer zijn doende ten onzen kantore ter stede
Gramsbergen en wederzijds toestemmende dat alle gerechtelijke akten aldaar geinsinueerd van
waarde zullen zijn, belovende om den gehelen inhoud dezer akte getrouwelijk na te leven,

verbindende ten dien einde hunne personen en goederen en afstand doende van alles wat ten dezen
immer strijdig mogt worden geoordeeldt. Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerdt ter stede Hardenbergh, ten woonhuize van de comparanten op heden den
twee en twintigsten der maand junij, eenduizend achthonderd acht en dertig, in tegenwoordigheid
van Gerhardus Schuitemaker, schipper, en Engbert Zweers, dagloner, beide wonende ter stede
Hardenbergh evengemeld, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, door welke benevens de
comparant verklarende de comparante van nimmer te hebben kunnen tekenen of schrijven en ons
notaris, mede voor acceptatie, deeze minute die is blijvende in het bezit en de bewaring van ons
notaris na duidelijke voorlezing is ondergetekendt.

