
1913, 12 september. Hyp4: 1587/72 (BHIC 537-1587). Notaris Eijcken (NA 27) 
 
 
Dagregister 17 september 1913 
 
Heden 12 september 1913 verschenen voor mij Notaris Matheus Henricus Joannes Willebrordus 
Eijcken etc… ten overstaan van Meester Isidorus Antonius Swane plaatsvervangend rechter van het 
kanton ’s-Hertogenbosch wonende aldaar, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen. 
 

- 1. Henricus Petrus van Hoof. Broodbakker wonende te ’s-Hertogenbosch, zoo voor zich 
zelve als in hoedanigheid van voogd over de minderjarigen:   
- a. Adrianus Henricus Maria geboren 3 september 1893. 
-  b. Jacobus Petrus Maria geboren 26 september 1897 
- c. Franciscus Johannes Maria van Hoof geboren den 19e novemeber 1900 

- 2. Johan Maria Joseph van Hezik, procureur, klerk wonende te ’s-Hertogenbosch in 
hoedanigheid van lasthebber van: 

- a. den Heer Henricus Carolus Johannes van Hoof. Broodbakker wonende te ’s-
Hertogenbosch, voor zich zelf en in hoedanigheid van toezienden voogd over 
bovengenoemde minderjarigen als zodanig benoemd en beëdigd door den edel 
achtbaren heer kantonrechter te ’s-Hertogenbosch den 18 oktober 1910. 

-  b. den  Heer Petrus Antonius Maria van Hoof boekhouder wonende te ’s-
Hertogenbosch 

- c. Mejuffrouw Elisabeth Josephina Wilhelmina van hoof, onderwijzeres, wonende te 
’s-Hertogenbosch 
 

De volmacht van den heer van den Hezik blijkt uit een onderhandsche akte van den 4e september 
laatstleden welke door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt 
erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn en aan deze minute is vastgehecht. 
 

- 3. Johannes Josephus Petrus Franciscus Maria Jopers candidaat notaris wonende te ’s-
Hertogenbosch als deelvoogd als zoodanig ambtshalve door voornoemden heer 
kantontrechter benoemd tot waarneming van de belangen der minderjarigen als zijnde 
deze in strijd met die van den voogd en toeziende voogd. 

 
Welke comparanten verklaarden dat de comparant sub 1 in algeheele gemeenschap van goederen is 
gehuwd geweest met nu wijlen mejuffrouw Maria Henrica Petronelle Tervooren uit welk huwelijk zijn 
geboren zes kinderen de lastgevers sub 2 a,b en c en de minderjarigen sub 1a. b en c genoemd. 
Dat dit huwelijk op den 25e september 1910 is ontbonden door den dood van mejuffrouw 
M.H.P.Tervooren, die bij testament verleden voor notaris van Meerwijk te ’s-Hertogenbosch den 13e 
januari  1910 na herroeping van alle vroegere testamenten heeft beschikt als volgt: 
1. al de door mij nagelaten wordende roerende goederen zonder uitzondering en alzoo met inbegrip 
der door hem uitgeoefend wordende bakkerij geheel of gedeeltelijk en te zijner keuze voor de 
waarde waarop die goederen vooraf zullen zijn geschat door een deskundige overeenkomstig de 
wettelijke voorwaarden bij boedelscheiding en de deskundigen naar dezelfde wettelijke 
voorschriften te benoemen; en  
2. het pand aan de Postelstraat aldaar voor F9000,-; dat aan de Willemstraat aldaar voor F5500,-; dat 
aan de Verwerstraat aldaar voor F3000,- en die aan de Haven en Grobbendonkstraat voor F18.000 
Ik legateer voorts aan mijnen genoemden echtgenoot het vruchtgebruik mijner geheele 
nalatenschap gedurende zijn geheel leven en onthef hem van de verplichting om voor dat 
vruchtgebruik zekerheid te stellen dat door den lastgever sub 2a zijne legetiemen  zijn opgeëist, 
zoodat in verband met bovenaangehaald testament in de onderwerpelijke nalatenschap zijn 



gerechtigd: de comparant sub 1 voor 1/24e in vollen eigendom en 5/6e in vruchtgebruik, de lastgever 
sub 2a voor een achtste in volle eigendom en de lastgevers 2b en c benevens de minderjarigen sub 
1a, b en c genoemd ieder voor een zesde gedeelte in blooten eigendom. 
Dat bij overlijden van mejuffrouw Tervooren inventaris is opgemaakt door wijlen notaris van 
Meerwijk den 19e oktober 1910, welke inventaris tot grondslag dezer scheiding zal strekken; dat de 
comparanten bij deze overgaan tot scheiding en verdeeling der huwelijksgemeenschap bestaan 
hebbende tusschen den comparant sub 1 en nu wijlen mejuffrouw Tervooren en der nalatenschap 
van laatsgenoemde ten welken einde zij constateeren de navolgende: 
 

Massa 
Roerende lichamelijke goederen enzoovoorts. 

- Een huis met bakkerij, werkplaats, erf en tuin aan de Postelstraat te ’s-Hertogenbosch 
kadastraal bekend sectie G nummer 4945 en 4944 samen groot 459m², door drie door 
den heer kantonrechter te ’s-Hertogenbosch beëdigde deskundigen, blijkens aangehecht 
proces verbaal geschat op F8800,- 

- Drie huizen etc 
- Etc 
- Etc 

 
Alsnu tot scheiding en verdeeling overgaande verklaarden de comparanten al de voorschreven baten 
toe te bedeelen aan den comparant sub 1 den Heer Henricus Petrus van Hoof onder gebondenheid 
van hem om enzovoort 
Hiermede verklaren de deelgenooten deze scheiding en verdeeling naar volkomen genoegen te 
hebben tot stand gebracht kwiteerende en dechargeerende zij mitsdien elkander behoudens de als 
voogd door den comparant sub 1 schuldig gebleven uitkeringen zonder enige reserve. 
De heer kantonrechter plaatsvervanger na van deze scheiding te hebben kennisgenomen verklaard 
dezelve goed te keuren als zijnde de belangen der minderjarigen daarbij naar behooren 
waargenomen. 
 
.. geene titels van aankomst.. getuigen… na voorlezing getekend… 
 
 
 
 
 
 


