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[toekomstige aandeelhouders]

Voor Johannes der Bergh, Notaris, gevestigd te ‘s Hertogenbosch, 
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Hoofdplaats der Provincie Noord Brabant, in tegenwoordigheid van de 
nagenoemde getuigen, zijn verschenen
De Heer Jan van de Griendt, brander, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Nicolaas van de Griendt, koopman, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer George Jan Willem Carp, zonder beroep, wonende te Breda.
De Heer Augustinus Cornelis van Lanschot, Lid der Provinciale Staten 
van Noord Brabant, en koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Meester Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot, 
practiserend Advocaat, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Augustinus Arnoldus Jacobus van Lanschot, zonder beroep, 
wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot, zonder beroep, 
wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel,
practiserende Advocaat, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Josephus Borzo, Fabrykant, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Johannes Antonie Kaub, koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De heer Christoffel Christianus Lutkie, Fabrijkant, wonende te s 
Hertogenbosch.
De Heer Bartholomeus Josephus Heeren, zonder beroep, wonende te ‘s 
Hertogenbosch
De Heer Jacob Willem Pronk, Commissaris in Effecten, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Marinus Lambertus van der Linde, zonder beroep, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Gerardus Ignatius van Erp, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Hendrikus van Haaren, Aannemer, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Adrianus Benedictus van der Steen, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Hendrikus Bogaerts, ondernemer van Postwagendiensten, wonende 
te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Petrus van der Meulen, koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
Mejufvrouw Maria Catharina Geelen, Weduwe van den Heer Arnoldus Panis,
zonder beroep, wonende te ‘s Hertogenbosch
De Heer Johannes Dupont, koopman, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Josephus Cornelis Meuwesen, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch
Mejufvrouw Maria van Osch weduwe van den Heer Johannes Antonius 
Cordeweener, Fabrykant, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Petrus Fischer, Rijks Opzigter van den Waterstaat, wonende te 
‘s Hertogenbosch.
De Heer Leonard Ignatius Nicolaas Spierings, zonder beroep, wonende te
‘s Hertogenbosch
Mejufvrouw Anna van Heesbeen, weduwe van den heer Wouterus van der 
Steen, zonder beroep, wonende te ‘s Hertogenbosch
Voornoemde Heer Jan van de Griendt, in hoedanigheid zoo als hij 
verklaarde, van mondeling gevolmagtigde van
1= den Heer Meester Jan Gerlings, Commissionair, wonende te Utrecht.
2= den Heer Meester Willem Jan Roijaards, Grondeigenaar zonder beroep,
wonende te Utrecht.
3= den Heer Jonkheer Jan Carel Strick van Linschoten, zonder beroep, 
wonende te Utrecht.
4= den Heer Eliza Heringa, Emeritus Predikant, wonende te Utrecht.
5= den Heer Meester Jacobus Thooft, Dijkgraaf, en Lid der Provinciale 
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Staten van Gelderland, wonende te Zalt Bommel.
6= den Heer Meester Jacobus Gerrit Thooft, kantonregter, wonende te 
Zalt Bommel.
7= den Heer Lodewijk Arend Baron van Ittersum, Ritmeester van de 
Dragonders, in garnizoen te Zutphen en wonende aldaar.
8= den Heer Gerardus Johannes Heyligers, zonder beroep, wonende te 
Zalt Bommel.
9= Mejufvrouw Maria Geertruda de Frederici Weduwe van den Heer Abram 
du Bois, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
10= den Heer Martinus Rosman, koopman, wonende te Breda.
11= den Heer Jan Martens Peereboom, zonder beroep, wonende te Helmond.
12= den Heer Jacob Arnoud Carp, Fabrykant, wonende te Helmond.
13= den Heer Cornelis Carp, zonder beroep, wonende te Helmond.
14= den Heer Carel Frederik Carp, zonder beroep, wonende te Helmond.
15= den Heer Johannes Abel Adrianus Waldorp, Ingenieur van den 
Waterstaat, wonende te Arnhem.
16= den Heer Hendrik Willem Fromberg, Architect, wonende te Arnhem.
17= den Heer Henri François Fynje, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat,
wonende te Arnhem
18= Mejufvrouw Maria Francoise Constance Fijnje, zonder beroep, 
wonende te Arnhem
19= den Heer Johannes Verwaayen, koopman, wonende te Arnhem.
20= den Heer Johann Nering Bogel, Fabrykant, wonende te Isselburg.
21= den Heer Cornelis Schiffer, Steenbakker, wonende te Rossum
22= den Heer Pieter van t Hoff Stolk, Steenbakker, wonende te 
Ouwerkerk aan den IJssel.
23= de Heeren Cornelis Spruyt Stolk en Marinus Adrianus Gijsbertus  
Stolk, beide Steenbakkers, wonende te Druten, handelende onder de 
Firma van Gebroeders Stolk.
24= den Heer Jan Deckers, Opzigter van het Helena Veen, wonende te 
Helena Veen (Deurne)
25= den Heer Willem Ambrosius, Steenbakker, wonende te Heerwaarden
26= den Heer Salomo Gelle Heringa, Post Directeur, wonende te Schiedam
27= den Heer Carel Lodewijk van Riet, Notaris, wonende te Deurne.
28= den Heer Ego van der Elst, Ingenieur van ‘s Rijks Kolenmijnen, 
wonende te Kerkrade
29= den Heer Johann Frederik Pool, Notaris, wonende te Druten.
30= Mejufvrouw Francoise de Villeneuve, zonder beroep, wonende te 
Nijmegen, en
31= den Heer Stephanus Frügg [Trugg], Aannemer, wonende te Rosmalen.
Welke drie eerstgenoemde Comparanten te kennen geven, dat door hen 
reeds sedert eenige jaren een aanvang is gemaakt, tot ontginning en 
Verveening van gronden in Noord Brabant en Limburg, dat zij aan dezen 
zaak meerdere uitbreiding willende geven, daarom hebben besloten, zoo 
met elkander als met die personen, welke later in deze zaak zullen 
deelnemen en na de Koninklijke bewilliging of goedkeuring bij 
Koninklijk besluit van den een en dertigsten December achttien honderd
zeven en vijftig, Nummer 66, bij dezen ten bedoelde einde op terigten 
eene Naamlooze Vennootschap, welke zij Comparanten verklaren aan te
haan, op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

[algemene bepalingen]

Hoofdstuk 1
Algemeene Bepalingen
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Artikel 1.
De Vennootschap of Maatschappij zal den benaming voeren van 
“Maatschappij tot ontginning en verveening der Peel genaamd Helena 
Veen en te ‘s Hertogenbosch gevestigd zijn.

Artikel 2.
Het doel der Maatschappij is, om de reeds aangevangen verveening op 
groote schaal voort te zetten, om dientengevolge buiten en behalve 
reeds daargestelde kanaal, de nog noodige kunstwerken en der 
verkeerenden alle ondernemingen van Cooks, gecomprimeerde turf, en zoo
voorts hierbij te voegen, om de veenen met veldvruchten te bezaaijen, 
den ondergrond zelf te doen bebouwen of dien in pacht uit te geven

Artikel 3.
Van het oogenblik der Koninklijke bewilliging zullen de nog volgende 
onroerende en roerende goederen, met al de gebouwen die op de gronden 
zijn gesticht, het op die gronden gegraven kanaal en de daarin 
gemaakte kunstwerken en met alle voor en nadeelen aan de goederen 
behoorende, zoomede de verkregene Concessie, doch ook tevens met den 
last of bezwaar hierna vermeld, het eigendom der Maatschappij zijn. 
wordende mitsdien die goederen door de respectieve eigenaren in de 
Maatschappij ingebragt, te weten:
1= Vier bunders twee Roeden, vroeger heide, thans vaart of kanaal 
onder de Gemeente Meyel, Hertogdom Limburg, Sectie A, Nummer 1238.
2= drie en twintig bunders een en negentig roeden, insgelijks vroeger 
heide en thans vaart of kanaal onder de Gemeente Helden, Hertogdom 
voornoemd, Sectie A Nummer 1299 en 1300.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop, aangekomen ingevolge 
acte, voor August Lodewijk Willem Hubert Bloemarts, Notaris, 
gevestigd te Weert, in tegenwoordigheid van getuigen, den zesden 
Junij achttien honderd drie en vijftig, te Meyel verleden, 
behoorlijk geregistreerd en ten kantore der hypotheken te 
Roermond, den vijftienden derzelfde maand overgeschreven, in deel
100 Nummer 179 en later voor de helft overgegaan aan den derden 
genoemden Comparant, ingevolge acte voor Johann Marten Godfried 
Hoffman van Hove, Notaris, gevestigd te Zalt Bommel in 
tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd
vier en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk geregistreerd, en 
ten kantore der Hypotheken te Roermond voornoemd overgeschreven 
den negenden derzelfde maand in deel 110 Nummer 121.

3= Zes honderd tien bunders vijf en dertig Roeden Veen, gelegen onder 
de Gemeente Deurne, Provincie Noord Brabant, Sectie H Nummers 220 en 
736.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen ingevolge 
akte voor Carel Lodewijk van Riet, Notaris, gevestigd te Deurne, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den tweeden Julij achttien 
honderd drie en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk 
geregistreerd, en ten kantore der hypotheken te Eindhoven 
overgeschreven den een en dertigsten December achttien honderd 
drie en vijftig, in deel 114 Nummer 20 en later mogelijk voor de 
helft overgegaan aan den derden Comparant voornoemd, ingevolge 
acte van meergemelden Notaris Hoffman van Hove, in 
tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd
vier en vijftig, te Zalt Bommel verleden, behoorlijk 
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geregistreerd en ten kantore der Hypotheken te Eindhoven 
voornoemd overgeschreven den achtsten derzelfde maand in deel 18,
Nummer 46.

De voorschreve goederen blijven bezwaard met eene hoofdsom 
van zeventig duizend gulden en eene van vijftien duizend 
gulden, alzoo te zamen met vijf en tachtig duizend gulden, 
ten interesse ad vijf ten honderd, ingevolge twee akten voor 
Jacob Hendrik van Schermbeek, Notaris, gevestigd te Utrecht, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den tienden Junij achttien 
honderd vier en vijftig en acht en twintigsten Maart achttien
honderd zes en vijftig, aldaar verleden en behoorlijk 
geregistreerd.

4= Driehonderd bunders veen, gelegen onder de Gemeente Horst, 
Hertogdom Limburg, Sectie E Nummer 2 882 en 883.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen, in gevolge
acte voor Frans Jan Lambert Bosser, Notaris, gevestigd te Horst, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den veertienden Mei achttien 
honderd vijf en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk 
geregistreerd en ten kantore der hypotheken te Roermond 
voorgenomen den vijf en twintigsten Augustus daaraanvolgende in 
deel 123, Nummer 57.

5= De huur of pacht van de helft van zeven honderd en zeventig bunder 
acht en zeventig roeden veengrond, toebehoorende aan de Gemeente Horst
voornoemd, door den eerstgenoemden Comparant van de Gemeente Horst 
gehuurd (de andere helft is toebehoorende aan den Heer F. van de 
Velden cumsuis.) voor een termijn van vijftien achtereenvolgende 
jaren, aanvang genomen hebbende met den eersten October achttien 
honderd vijf en vijftig, tegen een jaarlijksche betaling van twee 
gulden zeventig cents per bunder, ingevolge huurcontract met den 
Gemeenteraad van Horst aangegaan den achttienden Juny achttien honderd
vijf en vijftig, luidende het relaas der Registratie daarvan 
geregistreerd te Horst, den zes en twintigsten Juny 1800 vijf en 
vijftig, in deel 32 folio 116, verso vak 3, 4 en 5, houdende van der 
half blind, zonder renvooi. Ontvangen voor regt zes en tachtig gulden 
negentien en een halve cent, De Ontvanger (geteekend) S. Loke.
6= Acht overdekte en niet overdekte aken of schepen, met stoom en 
loopende want en verdere Inventaris als:

a. Zonder naam, groot zes tonner, Nummer 78 van de meetbrief.
b. Mede zonder naam groot zes tonner Nummer 79.
c. De Jonge Gerard,groot zeven en negentig tonnen, Nummer 42.
d. De Jonge Joseph, groot veertig tonnen
e. De Le Francois, groot zes en vijftig tonnen.
f. De Jonge Sophia, groot een honderd vijftien tonnen, Nummer 58.
g. De Jonge Henri, groot tachtig tonnen, Nummer 65.
h. De Vrouwe Marion, groot een honderd vijf tonnen, Nummer 18.

7= Eenige kleine vaartuigjes, turfwagens, materialen, gereedschappen 
en alle verdere roerende goederen tot de ontginning en verveening 
behoorende en die zich op de voormelde gronden bevinden, geene 
hoegenaamd daarvan uitgezonderd.
8= Zeven in steen gebouwde huizen, staande op de zes honderd tien 
bunder onder Deurne, Sedert de exploitatie nieuw daargesteld, benevens
de keeten, tot huisvesting van het werkvolk.
9= Al de voorraad van turf welke met primo January achttien honderd 
acht en vijftig daar aanwezig zal zijn en zulks tot eene waarde van 
veertig duizend gulden.
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Artikel 4.
De Maatschappij wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, 
ingaande met den dag der Koninklijke bewilliging, tenzij binnen deze 
veertig jaren een vierde der aandeelhouders op eene vergadering een 
voorstel tot ontbinding mogt doen, tot de geldigheid van het besluit 
tot een zoodanige vroegere ontbinding, wordt de goedkeuring vereischt 
van twee derde der aandeelhouders, die tevens twee derde van het 
Maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder welke goedkeuring 
het voorstel als verworpen wordt beschouwd.
Na verloop van voormelde veertig jaren wordt de Maatschappij behoudens
de Koninklijke Bewilliging van een tot tien jaren verlengd, tenzij 
twee derde der aandeelhouders, die twee derde van het Maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, zich op de algemeene Vergadering die het 
tijdstip der ontbinding voorafgaat, tegen de voortduring der 
Maatschappij verklaren.

Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal wordt op negen maal honderd duizend 
gulden vastgesteld, verdeeld in achttien honderd aandelen, ieder van 
vijf honderd Gulden.
De aandeelen zijn onsplitsbaar.
De drie eerstgenoemde Comparanten brengen in de Maatschappij in alle 
de goederen in Artikel 3 omschreven, waartegen aan hen elf honderd en 
twintig vrije of volgestorte aandeelen worden toegekend, zullende den 
zeshonderd en tachtig resteerende aandeelen ter deelneming en 
inschrijving worden opengesteld.
De Som uit deze zeshonderd en twintig aandeelen voortspruitende zal 
worden aangewend, als tot verlenging van het kanaal, vermeerdering der
wijken, arbeidsloonen voor het maken van turf, cultivering der 
gronden, daarstellen van gebouwen, bevordering der Scheepsvaart en 
aflossing der hypotheek van vijf en tachtig duizend gulden.
Van deze aandeelen worden voorloopig slechts twee honderd aandeelen 
uitgegeven.
In voormeld kapitaal wordt deelgenomen door:
den Heer Augustinus Cornelis van Lanschot voor acht aandeelen 8
den Heer Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot voor vier 
aandeelen 4
den Heer Augustinus Arnoldus Jacobus van Lanschot voor twee 
aandeelen 2
den Heer Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot voor twee 
aandeelen 2
den Heer Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van 
Rijckevorsel, voor vier aandeelen 4
den Heer Josephus Borzo voor acht aandeelen 8
den Heer Johannes Antonie Kaub, voor vier aandeelen 4
den Heer Christoffel Christianus Lutkie, voor vier aandeelen 4
den Heer Jacob Willem Pronk, voor twee aandeelen      2

Transporteren     38.

Transporteren     38.
den Heer Bartholomeus Josephus Heeren, voor twee aandeelen 2
den Heer Hendrikus van Haaren, voor vier aandeelen 4
den Heer Marinus Lambertus van der Linde, voor twee aandeelen 2
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den Heer Adrianus Wilhelmus van der Linde, voor een aandeel 1
den Heer Gerardus Ignatius van Erp, voor vier aandeelen 4
den Heer Adrianus Benedictus van der Steen, voor twaalf aandeelen   12
der Heer Hendrikus Bogaerts, voor twee aandeelen 2
den Heer Petrus van der Meulen, voor vijf aandeelen 5
Mejufvrouw de weduwe Arnoldus Panis, voor drie aandeelen 3
den Heer Johannes Dupont, voor twee aandeelen 2
den Heer Josephus Cornelis Meuwese, voor twee aandeelen 2
Mejufvrouw weduwe Johannes Antonius Corderweener, voor tien aandeelen

    10
den Heer Petrus Fischer, voor twee aandeelen 2
den Heer Leonard Ignatius Nicolaas       

Transporteren     89.

Transporteren     89.
Spierings, voor twee aandeelen 2
den Heer Meester Jan Gerlings, voor twee aandeelen 2
den Heer Meester Willem Jan Royaards, voor veertien aandeelen     14
den Heer Jonkheer Jan Carel Strick van Lanschot, voor een aandeel 1
den Heer Eliza Heringa, voor een aandeel 1
den Heer Meester Jacobus Thooft, voor zes aandeelen 6
den Heer Meester Jacobus Gerrit Thooft, voor twee aandeelen 2
den Heer Lodewijk Arend Baron van Ittersum, voor twee aandeelen 2
den Heer Gerardus Johannes Heyligers, voor tien aandeelen     10
Mejufvrouw de weduwe Wouterus van der Steen, voor vijf aandeelen 5
Mevrouw de weduwe Abram du Bois voor vijf aandeelen 5
den Heer Martinus Rosman, voor vijf aandeelen 5
den Heer Jan Martens Peereboom, voor vijf aandeelen 5
den Heer Jacob Arnoud Carp, voor vijf aandeelen      5

Transporteren    154.

Transporteren    154.
den Heer Cornelis Carp, voor twee aandeelen 2
den Heer Carel Frederik Carp, voor twee aandeelen 2
den Heer Johannes Abel Adrianus Waldorp, voor twee aandeelen 2
den Heer Hendrik Willem Fromberg voor twee aandeelen 2
den Heer Henri Francois Fynje, voor drie aandeelen 3
Mejufvrouw Marie Francoise Constance Fynje, voor een aandeel 1
den Heer Johannes Verwaayen, voor vier aandeelen 4
den Heer Johannes Nering Bogel, voor twee aandeelen 2
den Heer Cornelis Schiffer, voor twee aandeelen 2
den Heer Pieter van t Hoff Stolk, voor een aandeel 1
den Heeren Gebroeders Stolk, voor twee aandeelen 2
den Heer Jan Dekkers, voor drie aandeelen 3
den Heer Willem Ambrosius, voor vier aandeelen 4
den Heer Salomo Gelle Heringa       

Transporteren    184.

Transporteren    184.
voor een aandeel 1
den Heer Carel Lodewijk van Riet, voor vijf aandeelen 5
den Heer Ego van der Elst, voor vijf aandeelen 5
den Heer Johann Frederik Pool, voor twee aandeelen 2
Mejufvrouw Francoise de Villeneuve, voor een aandeel 1
den Heer Stephanus Frugg voor twee aandeelen      2
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Te zamen twee honderd aandeelen   200.

De overige vierhonderd en tachtig aandeelen blijven in reserve en 
worden niet binnen de eerste zes maanden en nimmer onder pari 
uitgegeven. Bij de uitgifte daarvan hebben de oorspronkelijke 
deelnemers de voorkeur.
Binnen den tijd van drie jaren zullen alle aandeelen moeten geplaatst 
zijn, tenzij er verlenging van den termijn door den Koning, aan de 
Maatschappij verleend worde.

Artikel 6.
De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe aan te leggen register
der Maatschappij, wordende van elke overdragt der aandeelen op naam 
van het Bestuur kennis gegeven, waarop de overdragt in het Register 
wordt ingeschreven, terwijl zulks op de keerzijde van het aandeel 
wordt aangeteekend en door de belanghebbenden onderteekend, alles op 
verbeurte van de regten aan het aandeel verbonden, tot aan de 
voormelde bepalingen zal zijn voldaan.
Door elke overschrijving van een aandeel wordt aan de maatschappij 
drie gulden betaald.

Artikel 7.
Veertien dagen na de Koninklijke bewilliging zal op elk aandeel 
twintig procent gestort worden, terwijl de overige termijnen niet 
hooger dan met tien procent mogen geschieden, en zulks naar 
evenredigheid van de behoefte door het Bestuur bepaald, na alvoren 
vier weken te voren door de daartoe bestemde dagbladen aangekondigd, 
zullende echter met ultimo December achttien honderd acht en vijftig, 
de geheele storting aangezuiverd moet zijn.
Aan de deelhebbers wordt echter de vrijheid gelaten, om reeds bij de 
eerste storting het volle bedrag te storten of bij volgende stortingen
het nog ontbrekende tot de totale som aan te zuiveren.

Artikel 8.
De aandeelhouder die binnen twee maanden na den bepaalden termijn 
nalatig blijft de gevorderde storting te doen, zal vijf ten honderd 
der storting in vermeerdering betalen, terwijl die, welke na verloop 
van zes maanden, nadat hij twee malen door het Bestuur zal zijn 
aangemaand, de gevorderde storting niet zal hebben voldaan, de regten 
van zijn aandeel zal verliezen, en zullen de vroeger gedane stortingen
ten voordeele zijn der Maatschappij, beginnende de termijn van zes 
maanden te loopen van af het verstrijken der twee maanden in het begin
van dit Artikel bepaald.

Artikel 9.
Zoolang het volle bedrag der aandeelen niet gestort is, wordt eene 
voorloopige kwitantie van het gestorte gedeelte afgegeven van den 
volgende inhoud:

Voorloopig bewijs van het aandeel Nummer ... der Maatschappij tot
ontginning en Verveening der Peel genaamd Helena-Veen.
De eigenaar.
heeft op zijn aandeel gestort

Wanneer het volle bedrag voor elk aandeel zal zijn gestort, zal tegen 
afgifte van dit voorloopig bewijs het aandeel zelve worden uitgeruild.
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Het Bestuur
(geteekend)

Artikel 10.
Het aandeel wordt door het geheele bestuur en twee Commissarissen 
onderteekend en is van den volgenden inhoud:

Nummer . . Aandeel in de Maatschappij tot ontginning en 
Verveening der Peel, genaamd Helena veen, vastgesteld bij akte 
voor den Notaris Johannes de Bergh, te ‘s Hertogenbosch in 
tegenwoordigheid van getuigen den achttienden January achttien 
honderd acht en vijftig verleden, behoorlijk geregistreerd te ‘s 
Hertogenbosch, den twintigsten January achttien honderd acht en 
vijftig, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den een en 
dertigsten December achttien honderd zeven en vijftig, Nummer 66,
ter grootte van f500.- Zegge vijf honderd gulden ten name van

De Commissarissen
(geteekend) Het Bestuur

(geteekend)

Artikel 11.
In geval een voorloopig bewijs van het aandeel of het aandeel zelve of
de dividendbewijzen zijn verloren geraakt, zal aan den eigenaar 
daarvan op zijne aanvrage een nieuw stuk in plaats van het verlorene 
ten zijnen koste worden verstrekt, wanneer hij het verlies van dat 
stuk ten genoegen van het Bestuur wettiglijk zal hebben bewezen en 
nadat hij voldoende waarborg zal hebben gegeven voor het geval dat de 
verlorende stukken nog zouden bestaan en de regten gevorderd worden.

Artikel 12.
Het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een der 
aandeelhouders, maken de regten van die aandeelen niet opvorderbaar 
van de Maatschappij; deze toestand kan nimmer de ontbinding der 
Maatschappij veroorzaken.

Artikel 13.
Elk aandeel is ondeelbaar, meerdere eigenaren kunnen slechts 
gemeenschappelijk en door een persoon hunne regten uitoefenen.

Artikel 14.
Elk aandeelhouder wordt geacht in zaken met de Maatschappij zijne 
woonplaats of domicilie te ‘s Hertogenbosch te hebben bij gebreke van 
eene bekende woonplaats of domicilie aldaar, wordt hij geacht hetzelve
gekozen te hebben, ten kantore van den ondergeteekenden Notaris de 
Bergh, gevestigd te s Hertogenbosch, Wijk E. Nummer 95.

[het bestuur]

Hoofdstuk 2.
Over het Bestuur

Artikel 15.
Het Bestuur bestaat uit een Directeur die regtens Lid is en uit vier 
gewone Leden benevens zes Commissarissen.

Artikel 16.
De Directeur is tevens voorzitter van het Bestuur.
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Artikel 17.
De Commissarissen en de gewone Leden van het Bestuur worden door de 
algemeene Vergadering benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De Commissarissen hebben zitting voor zes jaren, de Leden van het 
Bestuur voor vier jaren.
Telken jare treedt een der Commissarissen en een der gewone Leden af, 
volgens een door loting vastgestelden rooster; zij zijn dadelijk weder
herkiesbaar; hunne benoeming wordt in de dagbladen bekend gemaakt.

Artikel 18.
Bij absentie van den Directeur treedt het oudste lid in jaren als 
voorzitter der Vergadering op en moeten ook alle leden tegenwoordig 
zijn, om een besluit te kunnen nemen.
Ingeval van eene tweede oproeping met een speciale opgave van het te 
verhandelen onderwerp, kan door den Directeur of die als zoodanig hem 
vervangt, met niet minder dan drie leden een besluit genomen worden, 
en zal dan de meerderheid geldig zijn, terwijl bij staking van stemmen
de voorzitter der vergadering als dan beslist.

Artikel 19.
Minstens twee leden van het Bestuur (den Directeur niet mede gerekend)
moeten te ‘s Hertogenbosch woonachtig zijn en zullen daarom bij 
geschikte gelegenheid, uit de aandeelhouders, aldaar wonende, gekozen 
worden. 
Elk Lid van het Bestuur zal eigenaar moeten zijn van vier aandeelen, 
ten zijnen name, bij gebreke hiervan houdt hij van regtswege op, Lid 
te zijn.
Deze aandeelen blijven in de kas der Maatschappij bewaard, zij 
strekken tot onderpand van het beheer der Bestuurders.

Artikel 20.
Een Lid van het bestuur bewaart de archieven in eene kist, met twee 
ongelijk werkende sloten, de sleutels hiervan zijn aan twee andere 
toevertrouwd, de aandeelen en de kas gedeponeerd en het aandeelen 
register zijn hierin bewaard.

Artikel 21.
Een Lid van het Bestuur houdt geregeld den notulen der bestuurders 
Vergaderingen. 
Elk besluit der Vergadering wordt in een hiertoe bestemd register 
ingeschreven.

Artikel 22.
Gedurende den werktijd vergadert het Bestuur eens in de maand, hetzij 
te ‘s Hertogenbosch, hetzij te Helena Veen.
Elk Lid heeft het regt eene vergadering te beleggen; de voorzitter 
roept de leden minstens acht dagen te voren op.

Artikel 23.
Het Bestuur besluit, behoudens de bevoegdheid aan Commissarissen bij 
Artikel 34 toegekend, tot den aankoop van onroerende goederen, tot het
aangaan van dadingen en tot het aangaan van leeningen, zullende in 
geen geval alles gezamenlijk de som van dertig duizend gulden mogen 
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overschrijden zonder goedkeuring der algemeene Vergadering.

Artikel 24.
Het Bestuur geniet voor zijne bemoeijingen een en een half ten honderd
van de zuivere opbrengst.
Een maximum voor reiskosten wordt elk jaar uitgetrokken doch wordt aan
nadere goedkeuring van de algemeene vergadering onderworpen.

[de directeur]

Hoofdstuk 3.
Van den Directeur

Artikel 25.
Tot Directeur der Maatschappij wordt bij deze benoemd de Heer Jan van 
de Griendt. Hij kan slechts ontslagen worden wegens kwade trouw of 
grove nalatigheid in de Directie, door de algemeene Vergadering.
In geval van verschil op dat punt tusschen den Directeur en de 
algemeene vergadering, zal gehandeld worden als bepaald bij Artikel 
55.
De tegenwoordige Directeur zal de magt hebben om in zijne plaats 
zijnen zoon tot opvolger te benoemen.
Ingeval van ontstentenis of indien deze niet meerderjarig is of geene 
handligting heeft verkregen kan tot zoolang de tweede genoemde 
Comparant tot Directeur benoemd worden.
Wanneer de Directeur uit zijne betrekking mogt verlangen ontslagen te 
worden, zal hij het verzoek daartoe zes maanden te voren moeten 
inzenden.
Na expiratie van het bovenvermelde of bij niet aanvaarden zal door het
Bestuur binnen zes weken eene algemeene vergadering bij een geroepen 
worden, welke bij meerderheid van stemmen eenen Directeur benoemd.

Artikel 26.
De Directeur moet dertig aandeelen der Maatschappij in vrije eigendom 
hebben, de bewaring dier aandeelen geschiedt op de wijze als bij 
Artikel 20 bepaald.

Artikel 27.
De Directeur is verpligt naar zijn vermogen alles aan te wenden, wat 
de welvaart der Maatschappij kan bevorderen.

Artikel 28.
De Directeur bestuurt al de werkzaamheden der Maatschappij, laat zich 
bijstaan van de noodige ondergeschikten, vertegenwoordigt de 
Maatschappij in regten en handelt ten aanzien van dat laatste met 
overleg van het Bestuur.
Hij leidt de geheele exploitatie, regelt daarvan de dagloonen en 
aanbestedingen, van arbeidersloonen, zorgt voor het koopen en 
verkoopen der grondstoffen en der producten zoo noodig met het vervoer
daarvoor, onderteekend de briefwisseling, ontvangt de gelden, doet de 
betalingen, onderteekent en endosseert de wissels en regelt deze 
laatste geldelijke aangelegenheden met overleg van het Bestuur.
Hij benoemt en ontslaat de beambten. Het Bestuur kan de benoemingen 
schorsen in geval dat hetzelve de benoemden voor onbekwaam of 
ongeschikt houdt.
De bezoldiging der beambten wordt door den Directeur met overleg van 
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het Bestuur geregeld.

Artikel 29.
De Directeur draagt zorg voor een geschikt locaal voor het kantoor 
waar al de stukken betreffende de Maatschappij bewaard moeten worden.

Artikel 30.
De Directeur geeft van zijne handelingen rekenschap aan het Bestuur.
Het Bestuur heeft ten alle tijde het regt de boeken in te zien en de 
kas op te nemen, dat moet bovendien bij elke vergadering geschieden.
Maandelijks sluit de Directeur de kas af en geeft aan het Bestuur 
verslag van den stand der Maatschappij.
Ingeval van verschil tusschen den Directeur en de overige Leden van 
het Bestuur over de uitlegging van eenig Artikel in dit Contract 
vervat, doet de algemeene vergadering uitspraak.
De Directeur deelt jaarlijks voor den laatste February de rekening en 
verantwoording aan het Bestuur mede en regelt met dezen voor de 
algemeene Vergadering op den eersten Dingsdag in April, de begrooting 
voor ontvangsten en uitgaven voor het volgende boekjaar.

Artikel 31.
De Directeur geniet jaarlijks drie ten honderd van het zuiver bedrag 
der opbrengst, dat bedrag zal nimmer minder dan twee duizend gulden 
kunnen zijn, bedraagt alzoo de drie ten honderd van de zuivere 
opbrengst minder dan wordt uit de kas der maatschappij tot twee 
duizend gulden gesuppleerd.
Een maximum voor bureau en reiskosten wordt jaarlijks door het Bestuur
den Directeur toegelegd en zulks naar gelang van noodzakelijke 
behoeften.

Artikel 32.
Een half ten honderd van de zuivere opbrengst wordt aan de beambten 
verleend. De verdeeling hiervan geschiedt door den Directeur bij wijze
van gratificatie.

Artikel 33.
Bij benoeming van eenen nieuwen Directeur kan de algemeene vergadering
op voordragt van het Bestuur en de Commissarissen zijnen werkkring 
wijzigen.

[de commissarissen]

Hoofdstuk 4.
Van de Commissarissen.

Artikel 34.
Aan Commissarissen is het algemeen toezigt over de Administratie der 
onderneming opgedragen, zij hebben ten alle tijde het regt om inzage 
van de boeken te nemen, zij hebben toegang tot de Bestuur 
vergaderingen en stemmen als dan mede, opzigtens alle belangen der 
Maatschappij, zij genieten alleen vergoeding voor hunne reis en 
verblijfkosten, volgens Artikel 24, alsmede vier gulden presentiegeld 
en moeten elk houders van twee aandeelen zijn, de gezamenllijke 
Commissarissen hebben het regt, dit noodig oordelende om eene 
algemeene Vergadering der aandeelhouders op te kunnen roepen.
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Artikel 35.
De algemeene vergadering kan elke jaar eene commissie van drie leden 
benoemen, om den stand der Maatschappij op te nemen en hierover 
verslag te doen.

[de algemene vergadering]

Hoofdstuk 5.
Van de algemeene Vergadering.

Artikel 36.
Telke jare zal er eene algemeene Vergadering worden gehouden te ‘s 
Hertogenbosch op den eersten Dingsdag der maand April.
De oproeping hiertoe geschiedt drie weken te voren in de dagbladen.

Artikel 37.
De aandeelhouders kunnen alleen door aandeelhouders vertegenwoordigd 
worden, behalve als de wet wettige vertegenwoordigers heeft 
aangewezen.
De aandeelhouders welke niet tegenwoordig zijn, worden geacht met de 
besluiten der meerderheid toe te stemmen.

Artikel 38.
De voorzitter van het Bestuur heeft de leiding der Vergadering.
Hij draagt uit de presente leden van de Vergadering eenen Secretaris 
benevens twee Stemopzieners voor; tot welk laatste geene leden van het
Bestuur of beambten der Maatschappij mogen gekozen worden.
De secretaris houdt de notulen. Deze worden door de Vergadering 
goedgekeurd en door den Voorzitter en Secretaris onderteekend.

Artikel 39.
De Vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, voor elke twee 
aandeelen wordt eene stem uitgebragt, voor elke houder van vijf 
aandeelen twee stemmen, terwijl elke drie aandeelen boven de vijf 
voormeld regt hebben op nog eene stem, zonder dat evenwel dezelfde 
persoon meer dan zes stemmen voor zich zelve zal kunnen uitbrengen. 
Niemand kan als gevolmachtigde meer dan twintig stemmen uitbrengen.

Artikel 40.
De Directeur geeft elk jaar verslag van den toestand der Maatschappij 
en legt als dan rekening en verantwoording, na alvorens door het 
Bestuur te zijn goedgekeurd, van zijn beheer af, doch tevens voordragt
der begrooting van ontvangsten en uitgaven voor een volgend boekjaar, 
zoo als zulks met het Bestuur is geregeld.

Artikel 41.
Op rapport van drie daartoe te kiezen leden kan de vergadering de 
rekening goed of afkeuren.
De Leden van het Bestuur of de Directeur kunnen daartoe niet benoemd 
worden.
De Vergadering heeft het regt de goedkeuring der rekening tot de 
eerste algemeene Vergadering te verdagen.
Aan de benoemde leden worden de boeken en al de schriften opengelegd.

Artikel 42.
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Het Bestuur of de Directeur hebben het regt eene buitengewone 
Vergadering op te roepen, ook de aandeelhouders hebben het regt dat te
vragen, mits minstens de eigenaren van honderd aandeelen dit verzoek 
ondersteunen; in dat geval is het Bestuur verpligt om binnen zes weken
na deze aanvrage, de Vergadering te beleggen.

Artikel 43.
De aandeelhouders hebben het regt om voorstellen aan de Vergadering in
te dienen, mits zoodanige voorstellen door minstens vijftig aandeelen 
worden ondersteund. De voorstellen moeten veertien dagen te voren aan 
het Bestuur worden medegedeeld.

[balans, dividend, reservefonds]

Hoofdstuk 6.
Van de balans, dividend en reservefonds.

Artikel 44.
Op het einde van elk jaar zal de balans van het actief en passief 
vermogen der Maatschappij moeten worden opgemaakt.
Deze balans moet voor den laatsten February worden afgesloten en na de
goedkeuring der algemeene vergadering in de daartoe bestemde boeken 
worden overgenomen.
Al de bezittingen en eigendommen der Maatschappij worden daarin 
opgenomen en de roerende goederen na aftrek van tien ten honderd als 
actief aangenomen.
Dit verslag zal den leden jaarlijks worden toegezonden.

Artikel 45.
Deze balans wordt veertien dagen voor de algemeene vergadering in 
April ten kantore der Maatschappij voor de aandeelhouders ter visie 
gelegd.

Artikel 46.
Na aftrek van de vijf ten honderd in Artikel 24 31 en 32 vermeld, 
wordt van de zuivere opbrengst nog tien ten honderd afgetrokken om een
reservefonds op te rigten, dat zal tot vlottend kapitaal der 
Maatschappij dienen of op voordeeligste wijze worden belegd.
Het reservefonds zal tot een kapitaal van honderd duizend gulden 
worden opgevoerd, als dit tot stand is gebragt, wordt de aangevangen 
tien ten honderd bij het dividend gevoegd.

Artikel 47.
De overblijvende gelden worden op voorstel van het Bestuur door de 
algemeene vergadering als dividend door hetzelve aan de deelnemers 
toegekend.

Artikel 48.
De dividend bewijzen worden aan de Aandeelhouders overhandigd en zijn 
betaalbaar op de plaatsen die het Bestuur zal aanwijzen, binnen den 
tijd van twee maanden na het genomen besluit.

Artikel 49.
Het regt om het dividend te vorderen vervalt na verloop van vijf 
jaren, ten voordele der Maatschappij.
De termijn van vijf jaren begint te loopen met den dag waarop het 
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dividend betaalbaar is gesteld.

Artikel 50.
Geen dividend wordt uitgekeerd aan hen die niet ten genoege van het 
Bestuur zullen bewijzen eigenaren van aandeelen te zijn.

[verandering, ontbinding]

Hoofdstuk 7.
Verandering, Ontbinding.

Artikel 51.
Tot veranderingen der statuten wordt de toestemming van twee derde der
uitgegeven aandeelen vereischt. Als in de daartoe belegde vergadering 
de vereischte meerderheid van twee derde der uitgegeven aandeelen niet
verkregen is, zoo wordt eene nadere algemeene vergadering belegd.
In deze vergadering zullen dan twee derde der vertegenwoordigende 
aandeelen kunnen beslissen over de veranderingen.

Artikel 52.
Ten aanzien van de voorgestelde veranderingen in de statuten, zullen 
alleen de Nummers van de Artikels, tegelijk met de oproeping der 
algemeene vergadering worden bekend gemaakt.

Artikel 53.
Op de algemeene Vergadering die het tijdstip der ontbinding vooraf 
gaat, wordt over de voortzetting der Maatschappij beraadslaagd. Ten 
alle tijde kan echter een voorstel tot ontbinding gedaan worden. De 
bepalingen van Artikel 4 zullen hierbij gevolgd moeten worden.

Artikel 54.
De vereffening der ontbinding der Maatschappij geschiedt volgens 
Artikel 56 van het Wetboek van Koophandel, door de Bestuurders, 
hiervan mag niet worden afgeweken.

Artikel 55.
De beslissing van geschillen over zaken de Maatschappij betreffende, 
tusschen de Directeur, het Bestuur en de aandeelhouders, dus 
onderling, wordt uitsluitend aan Scheidsmannen opgedragen.
Van beide zijden wordt de daartoe binnen veertien dagen door elke 
partij een scheidsman aangewezen en den naam, het beroep en de 
woonplaats aan de andere partij medegedeeld.
De Scheidsmannen moeten binnen het gebied van de Arrondissements 
Regtbank van ‘s Hertogenbosch wonen.
Bij vertraging in de aanwijzing van eenen scheidsman benoemt de boven 
betrokkene Arrondissements Regtbank op verzoek van de andere partij 
den tweeden scheidsman.
Door genoemde Regtbank wordt ook de derde Scheidsman benoemd.
De uitspraak van de Scheidsmannen is voor beide partijen verbindend, 
zonder dat daartegen eenig regtsmiddel kan aangewend worden.
Bij geschillen tusschen meerdere aandeelhouders en de Maatschappij, 
betrekkelijk het Bestuur, zoo committeren de aandeelhouders een 
hunner, die als algemeen Gevolmagtigde voor allen handelt.
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[slotbepaling]

Slotbepaling
Artikel 56.

Alle aankondigingen geschieden in het Algemeen Amsterdamsch 
Handelsblad en in de Provinciale Noord Brabantsche Courant.
Het Bestuur kan zich bovendien nog van andere dagbladen bedienen.

Artikel 57.
Het Bestuur is krachtens Artikel 25 zamengesteld uit:
den Heer Jan van de Griendt, Directeur, President van de Kamer van 
Koophandel in Brabant te ‘s Hertogenbosch
Voorts uit zes Commissarissen en vier Leden.
De Commissarissen zijn de Heeren
Augustinus Cornelis van Lanschot, Lid der Provinciale Staten.
Henri François Fijnje Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat.
George Jan Willem Carp.
Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel.
Ego van der Elst, Ingenieur van s Rijks Kolenmijnen
Meester Willem Jan Roijaards
en
De Leden van het Bestuur zijn de Heeren
Jan Martens Peereboom
Meester Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot
Willem Ambrosius.
Adrianus Benedictus van der Steen.

Artikel 58.
Bij overlijden of bedanken van een der leden van het Bestuur belegt de
Directeur twee maanden na dit voorval eene algemeene Vergadering, 
waarop een nieuw lid in zijne plaats moet gekozen worden.

Artikel 59.
Aan het hiervoor bij Artikel 57 samengesteld Bestuur, wordt tevens 
opgedragen om de noodige stappen te doen tot het verkrijgen der 
Koninklijke bewilliging of goedkeuring dezer Maatschappij.
Het is aldus tusschen de Heeren Comparanten over een gekomen, die voor
de uitvoering dezer tot woonplaats kiezen, het kantoor van den 
ondergeteekenden Notaris, gevestigd te ‘s Hertogenbosch.
De Heeren Comparanten zijn aan den Notaris bekend.
Gedaan en verleden te s Hertogenbosch in het oud stads koffyhuis 
bewoond bij Henricus Hohmann, den achttienden January achttien honderd
acht en vijftig, in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Gerardus 
Losgert, kandidaat Notaris en Johannes van der Heyden, Schoenmaker, 
beide wonende te ‘s Hertogenbosch, aan den Notaris bekend, als 
getuigen.
En hebben de Heeren Comparanten, met de gemelde getuigen en den 
Notaris, deze Minute onmiddellijk na voorlezen onderteekend.
(geteekend) J. van de Griendt, N. van de Griendt, G. J. W. Carp, Aug v
Lanschot, F. A. J van Lanschot, Aug J. van Lanschot, G. L. H van 
Lanschot, C. A. E. van Rijckevorsel, J. Borzo, J. A. Kaub, C. C. 
Lutkie, B. J. Heeren, J. W. Pronk, M. L. van der Linde, A. W. v d 
Linde, G. J. van Erp, H. van Haaren, A. B. van der Steen, H. Bogaerts,
P. van der Meulen, de wed A. Panis, J. du Pont, J. C. Meuwese, wed. 
J.A. Cordeweener, P E Fischer, Leonard Spierings, de w W van der 
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Steen, Losgert, J. van der Heijden, Joh. De Bergh Notaris.
(lager staat) Geregistreerd te s Bosch twintig Januarij achttien 
honderd acht en vijftig, Deel 26, folio 196 verso, vak 1. Houdende elf
bladen zonder renvooi ontvangen twee gulden veertig cent voor regt met
de verhoogingen drie gulden een en dertig en een halven cent.
De Ontvanger (geteekend) Schiffers

Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend
Afschrift.

JohDeBergh.
 Notaris.

Ingeschreven ter Griffie der arrondissements Regtbank te ‘S 
Hertogenbosch op den negenden Februarij 1800 acht en vijftig.
De Griffier
JVvanRunenpath

zegel    7.905 Ingeboekt den twintigsten april 1858,
salaris 11.40 Dagregister deel 18 n° 31,547.
        19.305 Hulpregister deel 151 n° 10.

Voldaan negentien gulden dertig en een halve cent
De Hypotheek Bewaarder te Eindhoven.

Redelé

zegel f 6.01½ Overgeschreven ten Kantore der
35%     2.29 Hypotheken te Roermond den Zevenden
Sal    11.98 Mei 1800 acht en vijftig, deel 155
     f 20.28½ n° 12 folio 10 en volgende, dagregister

deel 20 n° 1022, ontvangen voor Zegel
regt en Salaris twintig Guld, acht
en twintig en een halve Cent.

De Bewaarder
VanOlssen

12 februari 1858   Bij Kon. besluit van 31 Dec. 1857, is op het rekwest van J. van de
Griendt, te 's Hertogenbosch, J. M. Peereboom, te Helmond, F. A. J. van Lanschot te 
's Hertogenbosch, W. Ambrosius Az. te Heerewaarden en A. B. van der Steen te 's 
Hertogenbosch, te zamen uitmakende het benoemd bestuur eener te 's Hertogenbosch te 
vestigen Maatschappij tot Ontginning en Verveening der Peel, genaamd Helena-Veen, 
vergunning verleend tot oprigting dier naamlooze vennootschap. 

12 februari 1858  Nederlandsche staatscourant, nummer 37
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Statuten van de "Maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, […]

Personenregister
Notaris de Bergh....................................................................1
Jan van de Griendt, brander, wonende te s Hertogenbosch.............................2
Nicolaas van de Griendt, koopman, wonende te s Hertogenbosch........................2
George Jan Willem Carp, zonder beroep, wonende te Breda.............................2
Augustinus Cornelis van Lanschot, Lid der Provinciale Staten........................2
Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot.........................................2
Augustinus Arnoldus Jacobus van Lanschot............................................2
Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot..........................................2
Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel.......................2
Josephus Borzo, Fabrykant, wonende te ‘s Hertogenbosch..............................2
Johannes Antonie Kaub, koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.........................2
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Christoffel Christianus Lutkie, Fabrijkant, wonende te s Hertogenbosch..............2
Bartholomeus Josephus Heeren........................................................2
Jacob Willem Pronk, Commissaris in Effecten.........................................2
Marinus Lambertus van der Linde.....................................................2
Gerardus Ignatius van Erp, koopman..................................................2
Hendrikus van Haaren, Aannemer......................................................2
Adrianus Benedictus van der Steen, koopman..........................................2
Hendrikus Bogaerts, ondernemer van Postwagendiensten................................2
Petrus van der Meulen, koopman......................................................2
Maria Catharina Geelen, Weduwe van den Heer Arnoldus Panis..........................2
Johannes Dupont, koopman............................................................2
Josephus Cornelis Meuwesen, koopman.................................................2
Maria van Osch weduwe van den Heer Johannes Antonius Cordeweener....................2
Petrus Fischer, Rijks Opzigter van den Waterstaat...................................2
Leonard Ignatius Nicolaas Spierings.................................................2
Anna van Heesbeen, weduwe van den heer Wouterus van der Steen.......................2
Jan Gerlings, Commissionair, wonende te Utrecht.....................................2
Willem Jan Roijaards, Grondeigenaar zonder beroep, wonende te Utrecht...............2
Jan Carel Strick van Linschoten, zonder beroep, wonende te Utrecht..................2
Eliza Heringa, Emeritus Predikant, wonende te Utrecht...............................2
Meester Jacobus Thooft, Dijkgraaf...................................................2
Meester Jacobus Gerrit Thooft, kantonregter.........................................3
Lodewijk Arend Baron van Ittersum, Ritmeester van de Dragonders.....................3
Gerardus Johannes Heyligers.........................................................3
Maria Geertruda de Frederici Weduwe van den Heer Abram du Bois......................3
Martinus Rosman, koopman, wonende te Breda..........................................3
Jan Martens Peereboom, zonder beroep, wonende te Helmond............................3
Jacob Arnoud Carp, Fabrykant, wonende te Helmond....................................3
Cornelis Carp, zonder beroep, wonende te Helmond....................................3
Carel Frederik Carp, zonder beroep, wonende te Helmond..............................3
Johannes Abel Adrianus Waldorp, Ingenieur van den Waterstaat........................3
Hendrik Willem Fromberg, Architect, wonende te Arnhem...............................3
Henri François Fynje, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat............................3
Maria Francoise Constance Fijnje....................................................3
Johannes Verwaayen, koopman, wonende te Arnhem......................................3
Johann Nering Bogel, Fabrykant, wonende te Isselburg................................3
Cornelis Schiffer, Steenbakker, wonende te Rossum...................................3
Pieter van t Hoff Stolk, Steenbakker................................................3
Cornelis Spruyt Stolk en Marinus Adrianus Gijsbertus  Stolk, beide Steenbakkers.....3
Jan Deckers, Opzigter van het Helena Veen...........................................3
Willem Ambrosius, Steenbakker, wonende te Heerwaarden...............................3
Salomo Gelle Heringa, Post Directeur, wonende te Schiedam...........................3
Carel Lodewijk van Riet, Notaris, wonende te Deurne.................................3
Ego van der Elst, Ingenieur van ‘s Rijks Kolenmijnen................................3
Johann Frederik Pool, Notaris, wonende te Druten....................................3
Francoise de Villeneuve.............................................................3
Stephanus Frügg [Trugg], Aannemer, wonende te Rosmalen..............................3
August Lodewijk Willem Hubert Bloemarts, Notaris....................................4
Jacob Hendrik van Schermbeek, Notaris, gevestigd te Utrecht.........................5
Frans Jan Lambert Bosser, Notaris, gevestigd te Horst...............................5
Johannes Gerardus Losgert, kandidaat Notaris.......................................16
Johannes van der Heyden, Schoenmaker...............................................16
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