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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Notariële Archieven Zuid-Holland voor 1843 [restant]

Archiefbloknummer:
3648

Omvang:
95 inventarisnummer(s); 5,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Notarissen te Katwijk
Notarissen te Leerdam
Notarissen te Lexmond
Notarissen te Lisse
Notarissen te Meerkekr
Notarissen te Nieuwland
Notarissen te Oud-Beijerland
Notarissen te Valkenburg
Notarissen in Delfland
Kamer van notarissen in het arrondissement Brielle
Kamer van notarissen in het arrondissement Dordrecht
Kamer van notarissen in het arrondissement Gorinchem
Kamer van notarissen in het arrondissement 's-Gravenhage
Kamer van notarissen in het arrondissement Leiden
Kamer van notarissen in het arrondissement Rotterdam

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Dit archief bevatte oorspronkelijk stukken van notarissen die hun ambt uitoefenden in Zuid-
Holland in de 17e, 18e en 19e eeuw. Veel stukken waren chronologisch geordend. Zij konden 
dossiers omvatten, zoals van testament, huwelijkse voorwaarden, voogdij en wisselprotesten, 
schuldbekentenissen, rekeningen of repertoires. Onder de stukken kunnen lijsten voorkomen met 
namen van comparanten, chronologisch geordend of alfabetisch op voor- of achternaam. Soms 
zijn stukken voorzien van alfabetische indices op het type akte of op tafels. Ook zijn er notulen en 
correspondentie van de Kamers van Toezicht aanwezig in dit in dit archief.
LET OP: Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste 
protocollen zijn overgedragen aan streek- en gemeentearchieven.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Notariële Archieven Zuid-Holland voor 1843 [restant], nummer 
toegang 3.04.01, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Notariële archieven ZH voor 1843 [restant], 3.04.01, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

Notariële Protocollen

NOTARIËLE PROTOCOLLEN
Delfland

DELFLAND
Gijsbrecht van Heussen

GIJSBRECHT VAN HEUSSEN
Gecreërd door de Staten van Holland in Delfland op 8 october 1608

9233 Minuutacten van inventaris
1623 april 4 1 stuk
Deze acte, opgemaakt in tegenwoordigheid van den notaris, is niet notarieël van vorm.
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Archieven van Kamers van Notarissen

ARCHIEVEN VAN KAMERS VAN NOTARISSEN
Brielle

BRIELLE

9305 Notulen.
1813 maart-1842 oct. 1 pak

9306 Memorie van bedenkingen van de notarissen, in het arrondissement Brielle tegen 
de projectwet op het notarisambt.
1812 1 stuk

9307 Concepten van uitgaande brieven en requesten.
1812-1824 1 omslag

9308 Copieboek van uitgaande brieven.
1839-1842 1 stuk

9309 Ingekomen brieven en aanschrijvingen.
1811-1842 1 pak
Hierbij ook enige concept-antwoorden.

9310 Ingekomen requesten van adspirant-notarissen. Met bijlagen.
1812-1836 1 omslag
Zie art. van de wet van 16 maart 1803.

9311 Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen.
1812-1839 1 pak
Zie art. 58 van de wet van 16 maart 1803

9312 Register van acten van depôt van extracten uit huwelijkscontracten en uit 
vonnissen van scheiding van goederen.
1833-1838 1 stuk

9313-9314 Tabellen van personen, aan wie het beheer over hun goederen is ontzegd, aan wie 
een gerechtelijke raadsman is toegevoegd en van personen met huwelijkse 
voorwaarden gehuwd. Met bijlagen.
1812-1838 2 omslagen
9313 1812-1833
9314 1833-1838

9315 Register tot inschrijving van klerken.
1819-1842 1 stuk

9316 Rekeningen van de thesaurier der kamer. Met bijlagen.
1812-1842 1 omslag
De rekeningen lopen van Mei tot Mei.

9317 Staten der contributiën.
1827/1828 - 1830/1831 4 stukken in 1 omslag

9318 Inventaris van de stukken, berustende bij de kamer.
1842 1 stuk



3.04.01 Notariële archieven ZH voor 1843 [restant] 11

Dordrecht

DORDRECHT

9319-9322 Notulen.
1811-1842 4 stukken
9319 1811 mei - 1819 mei
9320 1819 mei - 1823 dec.
9321 1824 jan. - 1832 dec.
9322 1838 jan. - 1842 oct.

9323 Alphabetische index op het notulenboek.
c. 1842 1 deel

9324-9327 Bijlagen van de notulenboeken.
1811-1842 4 pakken
Dit nummer bevat ingekomen en minuten van uitgegane stukken, extracten van 
huwelijksvoorwaarden en vonnissen van scheiding van goederen, gedeponeerd ingevloge art. 69 
van het Wetboek van Koophandel en art. 867, 872 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtspleging, acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen en 
rekeningen der thesaurier van de Kamer.
9324 1811 mei - 1819 april
9325 1819 mei - 1823 dec.
9326 1824 jan. - 1832 dec.
9327 1833 jan. - 1842 oct.

9328-9332 Registers van acten van depôt van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen 
personen, waarvan de een koopman is, en vonnissen van scheiding van goederen.
1813-1842 5 stukken
9328 1813 juli - 1821 oct.
9329 1821 dec. - 1827 dec.
9330 1828 mei - 1833 april
9331 1833 aug. - 1837 aug.
9332 1837 sept. - 1842 oct.

9333 Tabellen van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een 
koopman is.
1811-1838 8 stukken 1 omslag

9334 Tabellen van personen, aan wie het beheer over hun goederen is ontzegd of aan 
wie een gerechtelijke raadsman is toegevoegd.
1811-1833 2 stukken in 1 omslag

9335 Register tot inschrijving van klerken.
z.j. (opgemaakt na 1831 jan. 7) 1 deel

9336 Bijlagen van het register tot inschrijving van klerken.
1824 en 1831 1 omslag

Gorinchem

GORINCHEM

9337-9338 Notulen.
1811-1842 2 delen
9337 1811 juni - 1813 mei
9338 1813 juli - 1842 mei
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9339 Ingekomen brieven en aanschrijvingen.
1811-1841 1 pak
Hierbij zijn gevoegd de processen-verbaal der notulen d.d. 1811 juni 20.

9340 Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen, 
extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, 
en uit vonnissen van scheiding van goederen. Met bijlagen.
1812-1841 1 pak

9341 Repertoires van de in het vorige nummer genoemde acten van depôt.
1812, 1813 en 1816-1841 28 stukken in 1 omslag

9342 Tabellen van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een 
koopman is, gedeponeerd ingevolge art. 69 van het Wetboek van Koophandel en 
uit vonnissen van scheiding van goederen, gedeponeerd ingevolge art. 867, 872 en 
880 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtpleging.
1811-1837 31 stukken in 1 omslag

9343 Tabellen van notarisklerken.
1817-1842 5 stukken in 1 omslag

9344 Rekeningen van de Thesaurier der Kamer. Met bijlagen.
1811-1842 1 pak
De rekeningen lopen van mei tot mei.

Gravenhage 's-

GRAVENHAGE 'S-

9235 Notulen.
1811 mei-1842 sept. 1 pak

9236 Kladnotulen.
1811-1812 1 omslag

9237 Regelement voor de leden der kamer.
1821 1 stuk

9238-9239 Ingekomen brieven en concepten van uitgaande brieven.
1811-1842 2 pakken
Hierbij bevinden zich ook rekeningen van de thesaurier der Kamer, die blijkens nummering bij de 
brieven bewaard werden.
9238 1811-1820
9239 1821-1842

9240-9241 Staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen.
1811-1842 2 pakken
Zie art. 58 van de wet op het notarisschap van 16 maart 1803
9240 1811-1817
9241 1819-1842

9242 Verklaringen van den griffier der rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage 
betreffende deponering van repertoires.
1814-1823 1 omslag

9243 Processen-verbaal van verzegeling en ontzegeling door de vrederechter van 
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notariële Minuten, ingevolge art. 61 van de wet van 16 maart 1803.
1819-1820 4 stukken

9244-9246 Registers van acten van depot van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen 
personen, waarvan de een koopman is en uit vonnissen tot scheiding van goederen.
1820-1838 3 deelen
De deponering hiervan was voorgeschreven bij art. 69 van het Wetboek van Koophandel en art. 867,
872 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging.
9244 1820 juni - 1824 april
9245 1829 nov. - 1833 oct.
9246 1837 juli - 1838 ept.

9247 Extracten uit huwelijsvoorwaarden tussen personen waarvan de een koopman is, 
uit vonnissen van interdictie, scheiding van goederen en van toevoeging van een 
gerechtelijken raadsman.
1811-1836 1 pak

9248-9249 Publicatiën van verkoop op rechterlijk gezag, gehouden ten overstaan van 
notarissen.
1812-1818 2 pakken
9248 Eerste pak
9249 Tweede pak

9250 Lijst van de notarissen wier protocollen in het locaal van de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage geheel of gedeeltelijk aanwezig waren 
en in de nieuwe bewaarplaats der minuten en registers van notarissen van het 
arrondissement 's-Gravenhage zijn overgebracht
z.j. 1 stuk

9251 Varia.
1811-1832 en 1842 1 omslag

Leiden

LEIDEN
Het archief van de kamer Ledien is in 2021 vervreemd naar Erfgoed Leiden

Rotterdam

ROTTERDAM
Zie de inleiding van de inventaris der archieven van notarissen die op het tegenwoordig grondgebied
der gemeente Rotterdam gefungeerd hebben (jaarverslag Algemeen Rijksarchief 1919, blz. 234 (376).

9270 Advertentie van de oprichting der Kamer. Gelijktijdig afschrift.
1811 1 stuk

9271-9275 Notulen.
1811-1842 5 delen
9271 1811 mei - 1816 mei
9272 1816 mei - 1823 febr.
9273 1823 febr. - 1832 sept.
9274 1832 nov. - 1839 mei
9275 1839 mei 15 - 1842 oct.

9276 Proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 dec.
1811 1 stuk

9277 Provisionele instructies voor de deurwaarder van de Kamer.
1811 1 stuk
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9278-9280 Copieboeken van uitgaande brieven.
1811-1842 3 delen
9278 1811 juni - 1826
9279 1826 april - 1839 nov
9280 1839 nov. - 1842 oct.

9281 Ingekomen brieven en aanschrijvingen.
1811-1842 1 pak

9282 Ingekomen requesten van notarissen en adspirant notarissen.
1811-1813 en 1816 1 omslag
Zie art. 43 van de wet op het notarisschap d.d. 16 maart 1803

9283 Verzoek van Johannes Jacobus Schrijver om een certificaat van goed gedrag en 
bekwaamheid. Concept.
(1811) 1 stuk

9284 Rapport van twee leden der Kamer betreffende verzoeken om creatie en admissie 
als notaris. Met vertaling in het Fransch.
1812 2 stukken
Zie art. 43 van de wet d.d. 16 maart 1803.

9285 Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen.
1812-1842 1 pak
Zie art. 58 der wet d.d. 16 maart 1803.

9286-9294 Registers van acten van depôt van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen 
personen, waarvan de een koopman is.
1811-1838 9 delen
Sinds 1825 luidt de titel "Register der extracten van huwelijksvoorwaarden, gedeponeerd ingevolge 
art. 69 van het Wetboek van Koophandel". Het deeltje van 1811 tot 1813 bevat slechts de namen der 
partijen met de datums der acten.
9286 1811 juni - 1813 mei
9287 1813 juni - 1815 aug.
9288 1815 sept. - 1818 jan.
9289 1818 febr. - 1820 oct.
9290 1820 oct. - 1825 febr.
9291 1825 febr. - 1830 juni
9292 1830 juni - 1835 mei
9293 1835 juni - 1837 mei
9294 1837 mei - 1838 nov.

9295 Register van acten van depôt van extracten uit vonnissen van interdictie en van 
scheiding van goederen.
1814-1838 1 deel
Achterin een lijst van personen aan wie het beheer van hun goederen is geïnterdiceerd. (1811-1817)

9296-9299 Rekeningen van den thesaurier der kamer.
1811-1842 4 delen
9296 1811-1812
9297 1812-1827
9298 1827-1839
9299 1839-1842

De rekeningen lopen van Mei tot Mei, terwijl de laatste van mei tot 16 october 
1842 loopt.
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9300 Ingekomen quitantiën.
1811-1842 1 pak

9301 Staten der contributiën. Met bijlagen.
1811-1842 1 pak

9302-9304 Inventarissen van de stukken, berustende bij de kamer.
1811 3 stukken
Bijgewerkt tot 1842.
9302 Eerste stuk
9303 Tweede stuk
9304 Derde stuk
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Varia

VARIA

9234 Alphabetische indices op de namen van comparanten van acten, waarvan niet blijkt
tot het archief van welke notaris zij behoren
17e, 18e en begin der 19e eeuw 1 pak
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Versteende protocollen

VERSTEENDE PROTOCOLLEN

VP Onbewerkt archief
Niet raadpleegbaar
Deze rubriek bestaat tot nader order uit onbewerkt archief, dat wil zeggen, archief waarvan de 
stukken (nog) niet op te vragen zijn.
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