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Den eenentwintigsten Maart achttien honderd zes en zestig
compareerden voor mij Franciscus Lambertus Josephus Dumoulin,
notaris binnen het Arrondissement Maastricht, ter standplaats
Sittard, suppletois gepatenteerd te Maastricht, in tegenwoordigheid
des twee hierna te noemen getuigen:
De WelEdele Heer Martin Dohmen geëmployeerde bij het Britisch
Gezantschap in Japan, laatst gedomicileerd te Maastricht, thans
tijdelijk verblijf houdende te Sittard, meerderjarige Zoon van den
Heer Joannes Josephus Dohmen, grondeigenaar wonende te
Schinveld, en van wijle Mejufvrouw Maria Elisabeth Paulsen,
bruidegom ter eene zijde;
En Mejufvrouw Gertrude Valérie Bonhomme buiten beroep,
meerderjarige dochter van wijlen den heer Jean Théodore Napoleon
Bonhomme en van Vrouwe Marie Françoise Hubertine Klerx,
rentenierster, wonende Mejufvrouw comparante bij hare moeder te
Maastricht, bruid ter andere zijde.
Welke Comparanten verklaarden het huwelijk, het huwelijk hetwelk
zij voornemens zijn met elkander aan te gaan, te zullen voltrekken
onder de navolgende voorwaarden te weten.
artikel één. Er zal tussen hen de aanstaande echtgenooten eene
algeheele gemeenschap van goederen plaats hebben onder beperking
evenwel dier gemeenschap, zooals in den volgenden artikel is bepaald.
artikel twee. Van deze gemeenschap zullen geen deel maken de
navolgende goederen, te weten.
a. Alle zoo roerende als onroerende goederen, welke de aanstaande
echtgenooten gedurende hun huwelijk, bij erfenis, legaat of
schenking zullen verkrijgen:

b. alle onroerende goederen, welke de aanstaande echtgenooten bij
de voltrekking van hun huwelijk reeds bezitten;
en c. eene som van dertig duizend gulden nederlands, welke door den
Comparant bruidegom ter huwelijk zal worden aangebragt.
artikel drie. Indien de Comparant bruidegom vóór de Comparante
bruid mogt komende te overlijden, als dan zal de laatstgenoemde het
vruchtgebruik hebben van alle zoo roerende als onroerende
goederen, die de zuivere nalatenschap van haren echtgenoot zullen
uitmaken, zonder dat zij verpligt zal wezen, opzigtelijk dat
vruchtgebruik, borg of andere zekerheid te stellen, maar onder
gehoudenheid eene boedelbeschrijving te doen opmaken van de
goederen, welke de nalatenschap haren echtgenoot zullen uitmaken.
artikel vier. En bij aldien de Comparante bruid vóór haar haren
echtgenoot mogt komen te overlijden, alsdan zal de laatstgenoemde
in vollen eigendom bekomen zoo roerende als onroerende goederen
welke de voorzegde gemeenschap zullen uitmaken, onder
gehoudenheid alle schulden en lasten dier gemmenschap te voldoen.
Waarvan akte.
Gedaan, verleden aan de Comparanten mij Notaris bekend
voorgelezen ter wooning van Mejufvrouw Comparante in de
Witmakerstraat te Maastricht, op datum voormeld, in
tegenwoordigheid van den Heer

Jean Laurent Thiery, Expediteur en Arnoldus Booden, zonder beroep,
beiden wonende te Maastricht, als getuigen te deze verzocht,
dewelke, onmiddellijk na gedane voorlezing, de minute dezer met den
Heer en Mejufvrouw comparanten en mij, notaris onderteekend
hebben / geteekend Valérie Bonhomme, Martin Dohmen J.L. Thiery,
A. Booden, Dumoulin Notaris Geregistreerd te Sittard, den twee en
twintigsten Maart 1800 zes en zestig, deel 4 folio 91 versova X 1:
houdende een blad geen renvoyen. Ontvangen voor regt van huw:
voorwaarden f2.40 en voor regt op de testamentaire dispositie
f 2.40, te zamen f 4.80, makende met 30 opcenten ad f 1.82½, Zes
gulden twee en zestig en een halve cent. De Ontvanger / geteekend
Jan Walsem.
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