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i Al sinds 1971 waren wij in 
het bezit van een fragment 
van het archief van de Stich- 
ting Macpherson. Deze stich- 
ting is in 1872 opgericht door 
vrouwe Rosa Maria Johanna 
van Meeuwen. Rosa was 
eerst gehuwd met Petrus 
Eugenius Daniël Macpherson, 
in leven gouverneur van het 
hertogdom Limburg en over- 
leden te Maastricht op 19 
januari 1846. Zij hertrouwde 
daarna met Florent, baron 
Prisse, in leven luitenant- 
generaal en minister van 
staat van het koninkrijk België 
en overleden te Rome in 
1856. De familie Van Meeu- 
wen maakte deel uit van de 
Bossche elite. In de akte van 
schenking, verleden voor 
notaris Jan de Bergh op 9 juli 
1872, bestemde Rosa een 
bedrag van f 4.000,= voor de 
oprichting van het huis dat 
plaats moest gaan bieden aan 
11 arme oude mannen en een 
inwonende dienstbode die 
voor hen zou gaan zorgen. 
In de akte benoemde zij tot 
eerste regenten haar broer 
jhr. mr. Eduardus Johannes 
Petrus van Meeuwen, com- 
mandeur van verschillende 
orden, grondeigenaar, zonder 
beroep en wonende te 's-Her- 
togenbosch en haar neef jhr. 
Johannes Christianus Petrus 
Eugenius van Meeuwen, eer- 
ste luitenant bij het vierde 

28 regiment huzaren in garni- 

zoen te Zutphen en wonend 
aldaar. De stichting droeg dus 
het karakter van een familie- 
stichting. 
Voor die tijd bijzonder waren 
de bepalingen dat de bewo- 
ners van het huis zowel 
katholiek als protestant kon- 
den zijn en dat een van de 
drie regenten lid moest zijn 
van een niet-katholiek kerk- 
genootschap. Hieruit blijkt dat 
(een deel van?) de Bossche 
elite al lang voordat de term 
zou worden gelanceerd oecu- 
menisch dacht. Voor hen 
waren katholieken en protes- 
tanten in de eerste plaats 
Christenen die dezelfde God 
aanbeden. 
Het gasthuis werd gevestigd 
aan de Peperstraat. 
Het archief heeft een omvang 
van drie dozen. Daarin vindt u 
een groot aantal per jaar 
gebundelde facturen en kwi- 
tanties. Interessant is een kas- 
boek dat loopt over de perio- 
de 1872 tot 1897. In een bijla- 
ge op de inventaris is een uit- 
treksel van de oprichtingsakte 
uit 1872 opgenomen. 

i De archieven van de Negen 
Blokken zijn reeds lang gele- 
den, tussen 1979 en 1981 
door ondergetekende geïn- 
ventariseerd. Van een groot 
aantal stukken kon niet wor- 
den vastgesteld tot welk 
archief zij ooit hebben 
behoord. Bij de ontsluiting 

Pentekening uit 1888 van de 
fundatiesteen van het 
gesticht Macpherson in een 
schouw van het pand aan de 
Peperstraat nr. 3 
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van oudere archieven doet dit 
verschijnsel zich meestal 
voor. Om de informatie van 
deze stukken die de periode 
1348 tot 1827 bestrijken niet 
verloren te laten gaan, zijn de 
destijds door mij gemaakte 
beschrijvingen uitgetypt en 
zonodig gecontroleerd. 
Resultaat is een inventaris 
onder de naam van 'Varia 




