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Inleiding
De in deze inventaris beschreven stukken werden in 1979-1981 aangetroffen
in de archieven van de Negen Blokken en bleken deel uit te maken van het
door Van Rooy in 1932 geïnventariseerde archief van het Zinnelooshuis
Reinier van Arkel. De meeste stukken handelen over eigendomsrechten op
staatsleningen die de regenten van Van Arkel in de tweede helft van de
achttiende eeuw hebben aangekocht. Daarnaast is er een groep retroacta van
de huizen Het Zwart Lam, De Witte Franse Schoen/De Witte Burrie/Het
Hoefijzer en De Hopwagen die door het Zinnelooshuis tussen 1823 en 1840
zijn aangekocht en daarna zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwe
gebouwen.
De informatie die deze stukken bevatten leek ons waardevol genoeg om
destijds gemaakte beschrijvingen, in iets aangepaste vorm, in een
inventaris te verwerken.
De inventaris bestaat steeds uit een globale beschrijving van een of meer
stukken gevolgd door een specificatie in regest-vorm. Slechts wanneer het
om één op zich zelf staand stuk gaat, is de gebruikelijke beschrijving
toegepast. Het format van de regesten is afgeleid van dat van het Geefhuis
(zie daar, in het bijzonder de inleidingen op de afzonderlijke delen). De
oorspronkelijke beschrijvingen zijn gemaakt in de jaren 1979-1981, ten dele
door ondergetekende en ten dele door wijlen Alph. Bergmans. Ze beantwoorden
niet aan alle eisen die daaraan tegenwoordig gesteld worden, maar ze zijn
wel zeer uitvoerig. Om geen informatie verloren te laten gaan en om de
genealogen te gerieven zijn alle gegevens overgenomen. Enkele op het oog
onjuiste beschrijvingen zijn gecontroleerd.
De persoonsnamen zijn gestandaardiseerd zoals dat ook is gebeurd bij het
Huizenregister.
De volgende afkortingen zijn gebruikt:
z.v.w.
e.v.
-dr.
-z.
d.v.w.
wed.

zoon van wijlen
echtgenoot/echtgenote van
-dochter
-zoon
dochter van wijlen
weduwe/weduwnaar
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Aanwijzing voor de studiezaal
De archieven van de Blokken zijn in twee tranches genummerd. Van Rooy
inventariseerde in 1918 de series en banden. Hiernaar wordt verwezen met de
toevoeging 'inv. Van Rooy'. De rest, voornamelijk losse stukken en ook
enkele dossiers, is door mij in 1979-1981 genummerd.
Ga eerst na of het aangevraagde stuk een charter is of niet. De charters
zijn geborgen in kast 219 A 2 (2 dozen). De papieren stukken liggen in de
kasten 116 en 117.
Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid.
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Onroerende goederen
Stuk over een huis in de Windmolenbergstraat, 1455.
1 charter
****
Specificatie
1455, z.d.
handeling: testament (uittr.)
voor:
(minuut) Jan Eikmans, viceplebaan van de St. Janskerk d.d. 3
augustus 1455
(grosse en uittreksel) notaris Godfried Hels, clericus bisdom
Luik d.d. 1455
van:
Jan Tempelaar en zijn echtgenote Heilwych d.v. Hendrik van den
Borghout
betreft:
een legaat van een erfcijns van £ 1 aan de armen van het
Hinthamereinde uit een huis in de "leste" Windmolenbergstraat
Stuk over land in Maren, 1470.
1 charter
****
Specificatie
handeling: transport erfpacht
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Hadewych wed.v. Hendrik Jansz.
aan:
mr. Hendrik Appels t.b.v. het zinnelooshuis Reinier van Arkel
van:
erfpacht 2 mud rogge
uit:
9 morgen land in Maren in het Marense Broek.
N.B.:
gecancelleerd.
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Huizen
Deze huizen grensden aan het oorspronkelijke gesticht dat in 1439-1442 door
de executeurs van Reinier's testament gebouwd was. Zij zijn waarschijnlijk
tussen 1800 en 1850 door de regenten van het gesticht aangekocht en bij het
huis getrokken.
Huis Het Zwart Lam
nr. 02395
1578, 20 maart
handeling: verzoekschrift
aan:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
blokmeesters van het Hinthamereinde
inhoud:
om een huis, erf en hof naast het Zinnelooshuis en een erfpacht
van 2 malder rogge op onderpanden in Herpen te mogen verkopen
voor Fl. 100 aan Laurens van der Steen, rechter in Herpen; met
gunstige beschikking
bijz.:
passage over het in rechte vervolgen van een achterstallige
erfpacht in het Land van Ravenstein; dit gebied valt niet onder
het ingebod en het Bossche landrecht.
aard:
1 stuk.
nr. 02396
1578, 16 april
handeling: uitgifte erfcijns huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
blokmeesters van het Hinthamereinde
aan:
meester Laurens Cornelis, chirurgijn
van:
huis, erf en hof tussen het Zinnelooshuis en het huis Het
Hoefyzer genaamd Het Zwart Lam
voor:
erfcijns van Fl. 10,50 losbaar met Fl. 150
lasten:
grondcijns van 1 str. en 1½ oort;
niet losbare erfcijns van £ 2 aan de abdij van Berne;
niet losbare erfcijns van 3½ str. aan de kapelaan van de St.
Janskerk;
niet losbare erfcijns van 3½ str. aan het Neynselgasthuis;
erfcijns van £ 5 aan de wed. van N.N. Pelgrom
aard:
1 charter
nr. 02408
1578, 16 april
Identiek aan nr. 02396
nr. 02257
1623, 15 juli
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Rafaël z.v.w. meester Laurens Cornelisz. van Montfort,
chirurgijn en
Hendrik Aartsz. Tolings, kramer, handelend namens Jan van
Montfort z.v.w. meester Laurens en kurassier in de compagnie
van kapitein Vereyken te Groenlo
aan:
Johanna d.v.w. Jan de Bekker en e.v. meester Cornelis z.v.w.
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van:
aard:

meester Laurens Cornelisz. van Montfort, handelend namens haar
echtgenoot Cornelis.
tweederde deel van het Het Zwart Lam
1 charter

nr. 02383
1630, 4 september
handeling: vestiging erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Johanna d.v.w. Jan Jansz. de Berker en wed.v. meester Cornelis
van Montfort, chirurgijn, handelend krachtens diens testament
d.d. 24 april 1626 voor notaris Thomas Jansz. van Turnhout
t.b.v.:
Frans z.v. Wynand Fransen en Andries Mathysen, handelend als
voogden van Jan z.v. Paul Delmans
van:
erfcijns van Fl. 6,- losbaar met Fl. 100
uit:
huis Het Zwart Lam.
aard:
1 stuk
nr. 02397
1633, 28 januari
handeling: vestiging erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Johanna d.v.w. Jan Jansz. de Berker en wed.v. meester Cornelis
van Montfort, chirurgijn, handelend krachtens diens testament
d.d. 24 april 1626 voor notaris Thomas Jansz. van Turnhout
t.b.v.:
Jan Jansz. Bakkers, koopman handelend namens de kinderen van
Adriaan Jansz. t Filters
van:
erfcijns van Fl. 6,- losbaar met Fl. 100
uit:
huis Het Zwart Lam
aard:
1 charter
nr. 02268
1634, 20 mei
handeling: overeenkomsten verbouwing
voor:
notaris Gysbert Bosch
door:
Beelke wed.v. Dirk Jakobsz. met Adriaan z.v. Jakob Bakkere
inhoud:
betreft een verbouwing van het huis van Adriaan
aard:
2 stukken.
nr. 02269
1637, 29 januari
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Adriaan Jakobsz. Bakker
aan:
Jan Hendriksz. van den Berg
van:
huis, erf, hof, stallen met uitzondering van de bakoven en de
varkensstal in de Hinthamerstraat grenzend aan het
Zinnelooshuis
aard:
1 charter
nr. 02399
1649, 2 december
handeling: verkoop
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voor:
door:
aan:
van:
aard:

schepenen van 's-Hertogenbosch
Pieter en Gerard z.v. Hendrik Servaasz. en Catharina
Verwetering c.s.
Aart Joost Tybosch, koopman
huis Het Zwart Lam
1 stuk

nr. 02273
1649, 18 december
handeling: kwitantie
inhoud:
De erfgenamen van Jan Hendrik Servaas Gerardsz. verklaren de
koopsom ad Fl. 802 voor het huis Het Zwart Lam ontvangen te
hebben
aard:
1 stuk
nr. 02398
1649, 18 december
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Pieter en Gerard z.v. Hendrik Servaasz. en Catharina
Verwetering c.s.
aan:
Aart Tybosch, koopman
van:
huis, erf, hof, plaats, kookhuis en achterhuis.
aard:
1 charter
nr. 02275
1650, 17 mei
handeling: kwitanties
inhoud:
de erfgenamen van Cornelis Mathysen van Erp verklaren de
koopsom van het huis Het Zwart Lam ontvangen te hebben van Aart
Joosten Tybosch
aard:
3 stukken
nr. 02548
1750, 17 november
handeling: aflossing erfcijns
voor:
notaris Isaac van Rulo
door:
Maria Catharinaa Sopers wed.v. Aart Gast
aan:
Adriaan van Meerwijk, gepensioneerd luitenant van een regiment
cavalerie
van:
aflossing van een erfcijns van Fl. 1,40 met Fl. 35,15
aard:
1 stuk
nr. 02406
1782, 19 augustus
handeling: vergunning
door:
rentmeester-generaal der domeinen
aan:
T.J. Gast
inhoud:
plaatsing van stenen palen voor zijn huis Het Zwart Lam.
aard:
1 stuk
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Huis De Hopwagen
nr. 04008
1587, 13 februari
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Adriana d.v.w. Leonard Gerardsz. en wed.v. Mathys Mathysz.
aan:
Jan z.v. Adriaan Jansz. van Helmond
van:
de helft van een huis, erf, poort, leeg erf, vier kameren, hof,
en put op het Hinthamereinde
lasten:
hertogscijnzen van 5 str. en 36 str. en 1½ oort;
erfcijns van £ 1 aan de Lieve Vrouwebroederschap;
erfcijns van £ 1 aan het altaar in de kerk van St. Anthonius
Abt;
erfpacht van 1 malder rogge en erfcijns van £ 1 en 5 sch. aan
het blok van het Hinthamereinde;
losbare erfcijns van Fl. 3,- aan N.N.
stadium:
auth. afschrift d.d. 18 februari 1632
aard:
1 stuk
Huis Het Hoefijzer/De Witte Franse Schoen/De Witte Burrie
N.B.: dit huis had drie elkaar afwisselende namen
nr. 02427
1595, 12 juli
handeling: uitgifte erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Margriet wed.v. Willem Kemp en haar zonen Gerard, Albert en
Pieter
aan:
Lambert Anthonissen van der Aa
van:
huis erf en hof genaamd Het Hoefijzer
voor:
erfcijns van Fl. 14,- losbaar met Fl. 200,- en de erop rustende
lasten.
nr. 02542
1631, 29 december
handeling: verzoekschrift bezwaring huis
door:
Beelke d.v. Jan Matthys en wed.v. Dirk Jakob Dirksz. van
Herperschayk, schoenmaker
aan:
schepenen van 's-Hertogenbosch
inhoud:
om haar huis gelegen naast het huis De Hopwagen ter waarde van
Fl. 150,- met renten te mogen bezwaren
gevolg:
akkoord
bijz.:
met advies van de buren en met een kwitantie uit 1749 wegens
betaling van een cijns aan de geestelijke goederen
aard:
2 stukken
nr. 02264
1632, 2 januari
handeling: transport erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Beelke d.v. Jan Matthysz. en wed.v. Dirk Jakob Dirksz. van
Herperschayk, schoenmaker
aan:
Catharina d.v.w. Lambert van den Broek
van:
erfcijns Fl. 9,-

- 1 -

uit:
aard:

huis, erf en hof genaamd Het Hoefijzer
1 charter.

nr. 02543
1659, 30 juni
handeling: vestiging erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Jan Jansen de Bruin
t.b.v.:
Aart Joosten Tybosch
van:
erfcijns Fl. 5,uit:
huis c.a. genaamd In de Witte Franse Schoen
aard:
1 charter.
nr. 02288
1663, 9 november
handeling: verkoop
voor:
notaris Hendrik van Deursen te 's-Hertogenbosch
door:
Jakob Schenk, lakenkoper, en Hendrik van Gestel, handelend als
voogden over de vier minderjarige kinderen v.w. Jan Jansen de
Bruin en w. Maria Schenk
aan:
Jan Hendrik Schyntjens
van:
huis c.a. genaamd De Witte Burrie
koopsom:
Fl. 548 (incl. slagen)
aard:
1 stuk
stadium:
afschrift d.d. 1675 van het oorspronkelijke stuk d.d. 1663.
nr. 02298
1675, 27 september
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Jakob Schenk, lakenkoper, en Hendrik van Gestel, handelend als
voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan Jansen van
Gestel [sic] en Maria Schenk
aan:
Jan Hendrik Schyntjens
van:
huis, erf, hof en put genaamd De Witte Burrie
aard:
1 charter.
nr. 03001
1697, 30 december
handeling: machtiging
door:
schepenen van 's-Hertogenbosch
inhoud:
de gebroeders Adriaan en Jan Schyntjens handelend als voogden
van hun broer Antonie mogen het huis De Witte Burrie verkopen
aard:
1 stuk.
nr. 03002
1698, 6 februari
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Adriaan en Jan Schyntjens z.v.w. Jan Hendrik Schyntjens,
handelend mede namens hun minderjarige broer Antonie
aan:
Jan Vervoort
van:
huis c.a. genaamd De Witte Burrie
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koopsom:
aard:

Fl. 1.692 (incl. gekapitaliseerde lasten).
1 charter.

nr. 02545
1703, 26 juli
handeling: transport erfcijns
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Simon van der Laak z.v. Steven van der Laak en w. Liesbeth van
Lommel
aan:
Roelof Tybosch
van:
erfcijns Fl. 9,- uit het huis Het Hoefijzer.
aard:
1 charter
nr. 02544
1703, 26 juli
Kwitantie wegens de overdrachtsbelasting behorende bij vorig nummer 02345.
aard: 1 stuk
nr. 02405
1716, 6 april
handeling: verkoop huis
voor:
notaris Dirk van Asten
door:
Anna van den Broek wed.v. Jan Pietersz. Vervoort
aan:
Jaspar Gast
van:
huis c.a. De Witte Burrie
koopsom:
Fl. 1.270
bijz.:
handelend krachtens het testament van haar en w. haar
echtgenoot voor notaris Hendrik de Bie d.d. 8 december 1711.
aard:
1 stuk
nr. 03077
1716, 7 april
handeling: transport huis
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Anna van den Broek wed.v. Jan Pieter Vervoort
aan:
Jaspar Gast
van:
huis c.a. De Witte Burrie
lasten:
grondcijns van 7 oort;
rente van Fl. 7,50 aan Steven van der Laak;
rente van Fl. 5,- aan Jan Kuisten;
rente van Fl. 5,- aan Jan Fabri;
onlosbare erfcijns van Fl. 5,- aan de geestelijke goederen;
onlosbare erfcijns van Fl. 5,- aan Pieter de Louw, gilde van
het H. Sacrament;
erfcijns van Fl. 5,- aan het Heer Daamsgasthuis
aard:
1 charter
nr. 02546
1717, 5 augustus
Kwitantie wegens aflossing vane en erfcijns van Fl. 5,aard:
1 stuk.
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nr. 02547
1718, 13 oktober
Kwitantie afgegeven door Isabella Kuisten wegens aflossing vane en erfcijns
van Fl. 5,- op het huis De Witte Burrie.
aard: 1 stuk
nr. 02541
1750, 5 januari
handeling: kwitantie
door:
de rentmeester van de geestelijke goederen
aan:
Jaspar Gast
wegens:
aflossing van een erfcijns van 14 str. op het huis De Witte
Burrie.
nr. 02549
1756, 6 juli
handeling: kwitantie
door:
de rentmeester van het Heer Daamsgasthuis
aan:
mevr. Sopers wed.v. Aart Gast
wegens:
aflossing van een erfcijns van Fl. 5,- op het huis De Witte
Burrie.

Stukken over een scheidingsmuur en een priëel achter de huizen De Hopwagen
en De Witte Burrie
nr. 02400
1718, 30 april
handeling: overeenkomst
voor:
schepenen van Gemert
door:
leden van de familie Pennings en Jaspar Gast
inhoud:
het bouwen van een muur van 31 voet lang en 10 tot 11 voet hoog
tussen het erf van De Witte Burrie en dat van de Hopwagen
aard:
1 stuk.
nr. 02401
1718, 28 mei
handeling: overeenkomst
voor:
schepenen van Gemert
door:
leden van de familie Pennings en Jaspar Gast
inhoud:
verlenging van de muur van het achterhuis van De Hopwagen met
31 voet vanaf de voorgevel tot een hoogte van maximaal 10 of 11
voet; Jaspar zal de schade ontstaan door de aanbouw aan de
andere partij vergoeden.
aard:
1 stuk.
nr. 02402
1748, 26 september
Regeling over de muur en het priëel van de huizen Het Zwart Lam, De
Hopwagen en De Witte Burrie
aard:
1 stuk.
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nr. 02403
1749, 25 september
handeling: verklaring (attestatie)
door:
Jaspar Gast
inhoud:
een muur en een priëel tussen de huizen Het Zwart Lam en De
Hopwagen.
aard:
1 stuk.
nr. 02404
1750, 20 april
handeling: besluit
door:
paalmeesters uit 's-Hertogenbosch
inhoud:
het onderhoud van de muur en de goot door Willem van Engelen en
Maria Sopers wed.v. Jan Gast van hun huizen genaamd De
Hopwagen, De Witte Burrie en Het Zwart Lam
bijz.:
met kwitanties over deze scheidingsmuur
aard:
1 stuk.

Huizen aan de Windmolenbergstraat
nr. 02331
1693, 8 oktober
handeling: verkoop
voor:
notaris Gysbert Bosch
door:
Maria de Bode wed.v. Jan Gast
aan:
Gerard Notelaars
van:
twee huizen of kameren onder één dak achter het huis De
Hopwagen met een hof aan de Windmolenbergstraat
bijz.:
met een recht van weg
koopsom:
Fl. 248 (inclusief slagen)
aard:
1 stuk.
nr. 02322
1693, 9 oktober
handeling: transport huizen
voor:
schepenen van 's-Hertogenbosch
door:
Maria de Bode wed.v. Jan Gast
aan:
Gerard Notelaars
van:
twee huizen of kameren onder één dak in de Windmolenbergstraat.
aard:
1 charter.
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Obligaties
nr. 03239

Auth. uittreksel van een akte van erfdeling voor notaris Jan
Obreen te Rotterdam door mr. Francois van der Hoeven e.v.
Johanna Leers en Arnoud Leers, kinderen en erfgenamen van
Reinier Leers e.v.w. Cornelia Brand betreffende onder meer een
obligatie van Fl. 1200 op Holland, 1738.
1 stuk

Stukken over een obligatie van Fl. 1.400 op Holland c.a., 1735-1751.
3 stukken
****
Specificatie
nr. 03227
1735, 8 april
handeling: testament (uittr.)
voor:
notaris Cornelis Pijnaker te Delft
van:
Daniël Guillermet, med. doctor, en zijn echtgenote Jakoba
Keizer
betreft:
de voornde obligatie
nr. 0228
1751, 23 maart
handeling: machtiging
voor:
notaris Gualtherus Kolf te Rotterdam
door:
Magdalena Guillermet wed.v. Adriaan van Waalwijk
van:
haar neef Jan Frederik Guillermet
inhoud:
om twee obligaties te verkopen waaronder de voornde obligatie
nr. 03229
1751, 29 maart
handeling: boedelinventaris (uittr.)
voor:
niet vermeld
door:
de erfgenamen van Daniel Guillermet en zijn echtgenote Jakoba
Keizer
betreft:
de voornde obligatie

nr. 03298

Auth. uittreksel van een akte van erfdeling voor notaris G.
Frouillé te Den Haag tussen de erfgenamen van wijlen Anna Maria
de Normandie wed.v. mr. Jan Hendrik Ysembaar, advocaat voor het
Hof van Holland c.a., betreffende een kleine prijsobligatie van
Fl. 500 die wordt toebedeeld aan Cornelia Ysembaar, 1749.
1 stuk

nr. 03297

Auth. uittreksel van het testament d.d. 27 april 1742 van Sara
van Aardenhof wed.v. Jan de Water verleden voor notaris Jan
Populeus te Leiden, waarin zij tot haar erfgenamen benoemt
Sara, Abigaël en Jan Pieter de Water, kinderen van haar
overleden zoon Salomon de Water, 1753. Met auth. uittreksel van
een akte van erfdeling tussen voornde erfgenamen verleden voor
notaris Albert Kleinenberg te Leiden betreffende twee kleine
prijsobligaties van resp. Fl. 200 en Fl. 400, 1747.
1 stuk
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Stukken over een obligatie van Fl. 1.000 op de Generaliteit, 1754-1788.
3 stukken
****
Specificatie
nr. 03290
1754, 6 mei
handeling: transport obligatie
voor:
onderhandse akte
door:
Johanna Verkade wed.v. Lambert Verboon te Schiedam
aan:
Jan van Lyken te Schiedam, notaris en procureur
van:
twee obligaties ieder van Fl. 1.000 op de Generaliteit
nr. 03289
1768, 10 september
handeling: transport obligatie
voor:
onderhandse akte
door:
Jan van Lyken te Schiedam
aan:
Josua Wiemering c.a. directeuren van de Sociëteit "Praestat
sero quam numquam"
van:
obligatie van Fl. 1.000 op de Generaliteit
nr. 03161
1788, 3 september
handeling: transport obligatoe
voor:
notaris Isaac Penning jr. te Schiedam
door:
directeuren van de Sociëteit "Praestat sero quam numquam"
aan:
Jan Klaas van Eys Isaacsz., oud-schepen van Amsterdam
van:
obligatie van Fl. 1.000 op de Generaliteit
Stukken over een prijsobligatie van Fl. 3.000, 1729-1755.
3 stukken
****
Specificatie
nr. 03040
1729, 28 november
handeling: testament (uittr.)
voor:
notaris mr. Mathys van Son te Amsterdam
van:
Alvaro Nunes da Costa alias Natan Curiel, agent van de koning
van Portugal
betreft:
een legaat van Fl. 110.000 aan zijn kleindochter Violante
Curiel d.v. Jakob Curiel en Rebecca Curiel en wel op haar
trouwdag uit te keren of als zij meerderjarig wordt; hij
benoemt verder zijn kleinzoon Nathan van Immanuel Curiel tot
enig erfgenaam
nr. 03041
1738, 23 oktober
handeling: kwitantie
voor:
notaris Jan Barels te Amsterdam
betreft:
uitkering van Fl. 90.000 op de rekening van Aron de Daniel de
Pinto e.v. Violante Curiel, kleindochter v.w. Nathan Curiel.
nr. 03039
1755, 12 mei
handeling: transport obligaties
voor:
notaris Cornelis van Achthoven te Amsterdam
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door:
aan:
van:

Johanna Karel da Costa e.v. Guillelmo Nunus (?) da Costa alias
Josua Curiel
Alvaro Nunes da Costa, resident van de koning van Portugal
12 prijsobligaties op de Generaliteit.

Stukken over drie obligaties van Fl. 1.200 (2 stuks) en Fl. 1.400 op de
Generaliteit, 1721-1755.
4 stukken
****
Specificatie
nr. 03091
1721, 2 mei
handeling: erfdeling (uittr.)
voor:
notaris N.N. Roos te Amsterdaam
door:
de kinderen en erfgenamen van Claude Louis de Surmont heer van
Vlooswijk etc. en zijn echtgenote Maria de Wale
betreft:
toedeling aan Anna Cornelia de Surmont van een obligatie van
Fl. 1.400 op de Generaliteit
nr. 03092
1722, 11 maart
handeling: testament (uittr.)
voor:
notaris Philippe de Marolles te Amsterdam
van:
Claude Louis de Surmont, heer van Vlooswijk etc.
betreft:
de benoeming van zijn vijf kinderen tot enig erfgenaam.
nr. 03095
1723, 21 juni
handeling: machtiging
voor:
notaris Mathias Panis te Luik
door:
Jean Faes te Luik
van:
Willem de la Naye te Amsterdam
inhoud:
om twee obligaties van elk Fl. 1.200 op de Generaliteit te
verkopen
bijz.:
met bekrachtiging door de schepenen van het Hof van Stad en
Land van Luik.
nr. 03094
1755, 17 oktober
handeling: boedelinventaris (uittr.)
voor:
notaris Willem Boon te Rotterdam
betreft:
de aan Maria Sara le Petit gelegateerde goederen namelijk een
prijsobligatie van Fl. 1.400 en twee prijsobligaties van elk
Fl. 1.200 op de Generaliteit.

nr. 03271

Auth. uittreksel uit de erfdeling d.d. 1760 verleden voor
notaris L.W. van Beusekom van de erfenis van w. Jan Engelbert
Orisand, waarbij aan mr. Willem Hendrik van Panhuis e.v. Angela
Cornelia Orisand een obligatie van Fl. 2.000 op de Generaliteit
wordt toebedeeld, 1762.
1 stuk

Stukken over twee obligaties op de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC),
kamer Amsterdam, 1766 en 1774.
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2 stukken
****
Specificatie
nr. 03265
1766, 4 februari
handeling: transport
voor:
notaris Jan Sijthof te Den Haag
door:
Moses de Pinto
aan:
zijn zoon Abraham de Pinto
van:
twee obligaties op de VOC kamer Amsterdam elk van Fl. 4.000
nr. 03245
1774, 16 maart
handeling: erfdeling (uittr.)
voor:
notaris Jan Sijthof te Den Haag
door:
de erfgenamen van Liesbeth de Pinto Suasso wed.v. Moses de
Pinto jr. alias Antonio de Pinto
betreft:
de voornde obligaties op de VOC kamer Amsterdam

Stukken over een obligatie van Fl. 1.000 op de Generaliteit, 1766
2 stukken
****
Specificatie
nr. 03103
1766, 26 augustus
handeling: erfdeling (uittr.)
voor:
notaris Hendrik van de Ven te Den Haag
door:
de erfgenamen van N.N. van Ellemeet, heer van Ellemeet en
pensionaris van Rotterdam en zijn echtgenote Maria Oyens
betreft:
toedeling van twee obligaties van elk Fl. 1.000 op de
Generaliteit aan Jakob Philips, baron van Boetselaar.
nr. 03263
1766, 26 augustus
handeling: transport obligatie
voor:
onderhandse akte
door:
Jakob Philips, baron van Boetselaar etc.
aan:
Francoise Bertrand
van:
obligatie van Fl. 1.000 op de Generaliteit (zie vorig nr.).

nr. 03104

Auth. uittreksel uit een akte van erfdeling van de erfenis v.w.
Pieter van der Linde, koopman in 's-Hertogenbosch, betreffende
een obligatie van Fl. 775 op Holland c.a. toebedeeld aan Pieter
van der Linden jr., 1769.
1 stuk

nr. 03136

Akte van transport voor Cornelis Mastricht, makelaar in
Rotterdam, door Gerrit van der Pot, heer van Groeneveld,
koopman en raffinadeur te Rotterdam tevens wed.v. Aleid Viruly,
van een groot aantal prijsobligaties op de Generaliteit aan mr.
Jakob de Kempenaar, landsadvocaat te Den Haag, 1773. Met
retroactum, 1730.
2 stukken

- 1 -

Stukken over obligaties aangekocht in 1792 en 1793.
3 stukken
***
Specificatie
nr. 03172
1793, 2 juli
handeling: transport
voor:
notaris mr. Bartholomeus Kooy te Maassluis
door:
mr. Abraham Gevers, oud-secretaris van het hof en de Hoge
Vierschaar van Schieland en zijn echtgenote Susanna Margaretha
Beeldenmaker
aan:
Jan Loopuit te Schiedam
van:
obligaties ter waarde van Fl. 21.000 nominaal
nr. 03171
1793, z.d.
handeling:
voor:
door:
aan:
van:
bijz.:

transport
onderhandse akte
mr. Paul Gevers en zijn echtgenote Maria Cornets de Groot
hun zoon mr. Abraham Gevers
drie obligaties op de Generaliteit van resp. Fl. 2.000, Fl.
1.000 en Fl. 1.000
als bruidschat

nr. 03170
1793, 5 juli
handeling: erfdeling (uittr.) (origineel d.d. 1789)
voor:
notaris B. Kooy
door:
de erfgenamen van Francois Beeldenmaker
betreft:
toedeling aan Susanna Margaretha Beeldenmaker van een kleine
prijsobligatie van Fl. 600, twee obligaties van elk Fl. 1.000
op de Generaliteit en een obligatie van Fl. 2.400 op de
Generaliteit.
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Diversen
nr. 02178

Proces-verbaal van een aantal handelingen onderdeel uitmakend
van een proces voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch tussen
Jan van den Steen, procurator van het Zinnelooshuis, en Hendrik
Klaas Lambertsz. van Goederheil over een recht van weg naar een
beemd van het Zinnelooshuis in De Vliert over de landerijen van
Hendrik, 1466.
1 charter
****
Specificatie
conclusie van eis en conclusie van antwoord; procedure met
zeven "gengers" en 15 adviseurs en een reeks getuigeverklaringen; nauwkeurige weergave van de procedure; vonnis
ontbreekt.

nr. 03155a

Lijst van vrienden van wijlen Pieter van Heeswijk, een bewoners
van het Zinnelooshuis, 1723.
1 katern

nr. 03199

Onderhandse akte van schuldbekentenis door het blok van het
Hinthamereinde van Fl. 1.400 à 4% aan het Zinnelooshuis ten
laste van het fonds van het trapgeld, 1800. Met aantekening
over de aflossing, 1806.
1 stuk
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