Archief notaris Willem Swam, toegang 122, inv.nr. 1548 (minuten van notariële akten)
Aktenr. 799, d.d. 23-08-1838
Voor ons Willem Swam, openbaar notaris in het kanton Hardenbergh, resideerende ter stede en
gemeente Gramsbergen, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de
nabenoemde hier ondergetekende en daartoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Teunis
Nijsink, landbouwersknegt, wonende te Aane, gemeente Gramsbergen voorschreven, weduwenaar
van wijlen Hendrikjen Veurink, meerderjarigen zoon van wijlen Jan Hendrik Nijsink en van dezes
nagelatene weduwe Aaltjen Ekkels, landbouwersche, wonende te Egteler, kerspel Emlenkamp,
graafschap Bentheim, Koningrijk Hanover, de bedingen makende op zijnen eigenen naam, als
contractant ter eenre, - en Janna Hamhuis, zonder speciaal beroep insgelijks wonende te Aane
voormeld, meerderjarige dochter van Roelof Hamhuis en van Hillegien Broekhuis, landbouwers
meede aldaar woonagtig, ook de bedingen makende op hare eigenen naam als contractante ter
andere zijde; zijnde voorts beide aan ons notaris volkomen bekendt.
Dewelke, uit hoofde van het voorgenomen huwelijk tusschen hun comparanten, hetwelk ten
spoedigsten met de formaliteiten bij de wet voorgeschreven zal worden voltrokken, de voorwaarden
en bedingen van hetzelve hebben bepaald en geregeld, op den voet en wijze hierna beschreven.
Eerste artikel
Er zal tusschen de voornoemde aanstaande egtgenoten eene algemeene gemeenschap plaats
hebben van alle hunne roerende en onroerende goederen, tegenswoordige en toekomstige, zonder
eenige uitzondering of voorbehouding, mitsdien toestemmende dat alle de onroerende goederen die
zij thans bezitten en gedurende de voorschreven gemeenschap aan elk der aanstaande egtgenoten,
bij erfvolgingen, giften, legaten of anderzints zouden mogen aankomen met roerend goed zullen
worden gelijk gesteld.
Tweede artikel
En uit hoofde der liefde, welke de aanstaande egtgenooten zich toedragen, en waarvan zij
elkanderen ook bij dezen overtuigende bewijzen willen geven, hebben zij bij deeze tegenswoordige
akte aan elkanderen, de eerststervende aan de langstlevende, gedaan, eene eventueele onderlinge
gelijke en wederkeerige gifte onder de levenden, welke door hun respective alszo wordt
geaccepteerd van alle de roerende en onroerende goederen, van welken aard dezelve ook zijn
mogen en zonder eenige uitzondering of voorbehouding, die bevonden zullen worden aan de
eerststervende van hun, ten dage van deszelfs overlijden, en onder welken titul ook, toebehoren, ten
einde de langstlevende hunner daarvan als dan het genot moge hebben en daarover beschikken in
volkomen eigendom en als over eene zaak, aan hem of haar toekomende; welke gifte nogtans, indien
er kind of kinderen uit het aanstaande huwelijk gesproten of bij onstentenis van deeze de moeder of
eene der ouders welke ten tijde van het overlijden van de eerststervende der toekomstige
egtgenoten voornoemd, mogt aanwezig zijn, zal worden verminderd tot zoodanige gedeelte als
waarover de eerststervende der aanstaande egtgenoten zoo in eigendom als vruchtgebruik, ten
behoeve der langstlevende hunner, naar de bepalingen bij artikel eenduizend vier en negentig van
het thans vigeerend Burgerlijk Wetboek vervat, en met het bij artikel negen honderd vijftien daar te
voren vastgestelde in verband beschouwd, kan en mag beschikken, zonder dat die langstlevende
derzelver egtgenoten in het een of ander geval, verpligt zijn zal tot het stellen van eenige cautie ter
zake van vruchtgebruik, daaromtrend, zich onderling de een den anderen daarvan ontheffende bij
dezen.
Op deeze wijze is alles bepaald en overeengekomen tusschen de parthijen, die om deeze
tegenswoordige ter executie te leggen domicilie verkiezen ter woonplaatse van de voornoemde

aanstaande egtgenoote, op welke plaats parthijen toestemmen, dat alle gerechtelijke akten en
exploicten aldaar geinsinueerdt van waarde zullen zijn, en zulks niettegenstaande alle veranderingen
van woonplaatsen, die dezelve bij vervolg van tijd zouden mogen doen en nemen, belovende om den
geheelen inhoud dezer akte getrouwelijk te zullen naleven en nakomen; verbindende ten dien einde
hunne tegenswoordige en toekomende goederen en afstand doende van alles wat met deeze
tegenswoordige akte immer strijdig zal kunnen en mogen geoordeeld worden. Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd ten onzen kantore ter stede Gramsbergen voorschreven, op heden den
drieëntwintigsten der maand augustus eenduizend achthonderd acht en dertig, in tegenwoordigheid
van Lucas van der Scheer, linnenwever, en Jan Boerink Merjenburgh, van beroep landbouwer, beide
wonende ter stede Gramsbergen meergemeld, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, door
welke deeze minute, die is blijvende in het bezit en de bewaring van ons notaris, na duidelijke
voorlezing, nevens de comparanten contractanten en ons notaris, is ondergetekendt.

