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Aktenr. 807, d.d. 19-11-1838
Voor ons Willem Swam, openbaar notaris in het kanton Hardenbergh, resideerende ter stede en
gemeente Gramsbergen, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de
ondergetekende en daartoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Harmen Hendrik Quae,
landbouwer wonende te Holtheeme, gemeente Gramsbergen voorschreven, zijnde aan ons notaris
volkomen bekendt.
Dewelke verklaarde te consenteeren in de vernietiging der hypothecaire inschriptie van het erve
Veldsink genaamd, leggende te Heemse in de gemeente Ambt Hardenbergh, kanton Ommen
voorschreven, bestaande uit een woonhuis met de ten zuiden en zuidwesten gelegenen gaarden,
groot ongeveer drie roeden en dertig ellen, met den hiertoe gehorenden kamp zaaijland, den Berg
genaamd, groot een bunder, vierendertig roeden en veertig ellen, beland aan de zuid en
zuidwestzijde de landen van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en ten oosten de algemeene
rijweg, in voegen als thans wordt bemeijerdt door Hendrik Lenters aldaar op den tienden januarij
eenduizend agthonderd vierendertig in de registers van hypotheken in het arrondissement Deventer
onder deel agtendertig, numero elf, ten zijnen voordeele genomen, tegens Jan Bruins, destijds
vrederechter des kantons Hardenbergh, woonagtig te Heemse voorschreven, thans kantons rechter
te Enschede en mede aldaar wonende, tot zekerheid eener kapitale somme van eenduizend guldens,
krachtens akte van obligatie gepasseerdt voor ons notaris in dato elfden november eenduizend
agthonderd drie en dertig, den negentienden daaraanvolgende behoorlijk te Ommen geregistreerdt.
Authoriseerende alzo den heer bewaarder der hypotheeken in het arrondissement Deventer
voorschreven tot het royeeren van opgemelde inschriptie van voorschreven vaste goederen van het
genoemde erve Veldsink, met verzoek daarvan akte af te geven, waarmede hij ten allen tijde wel en
wettig zal zijn gedechargeerd. Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerdt ten onzen kantore ter stede Gramsbergen voormeld, op heden den
negentienden der maand november eenduizend agthonderd agt en dertig, in tegenwoordigheid van
Lucas van der Scheer, linnenwever, en Jan Boerink Merjenburgh, landbouwer, beide wonende ter
stede Gramsbergen, alshiertoe expresselijk verzochtte getuigen, door welke benevens den
comparant deeze minute welke is blijvende in het bezit en de bewaring van ons notaris na duidelijke
voorlezing, nevens ons notaris, is ondergetekendt.

