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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Notaris De Winde Henricus, Zoutleeuw

Periode:
1479-1512

Archiefbloknummer:
BE-A0518.746

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 1
• Omvang geklasseerd: .06 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Leuven

Archiefvormers:
De Winde, Henricus (notaris), 1479-1512
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Alle stukken in dit bestand zijn openbaar. Voor de reproductie van archiefstukken gelden de 
regels van toepassing in het Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

Henricus De Winde was als notaris actief te Zoutleeuw van 1479 tot 1512.
Archief

ARCHIEF

Deze bescheiden maakten vroeger deel uit van het Notariaat-Generaal van Brabant in het 
Algemeen Rijksarchief (nr. 10.495). Dit fonds werd als gevolg van de splitsing van de 
provincie Brabant in 1996 verdeeld tussen de Rijksarchieven van het Hoofdstedelijk Gewest 
Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Het notariaatsarchief van Vlaams-Brabant 
werd pas in 2009 naar Rijksarchief Leuven overgebracht.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Ordening

ORDENING

Notariële akten betreffen de meest uiteenlopende onderwerpen en vormen bijgevolg een 
erg rijke bron voor zowel de sociaal-economische, politieke, culturele en 
mentaliteitsgeschiedenis als voor de rechtsgeschiedenis. Uiteraard zijn notariële akten 
ook voor de familiegeschiedenis van uitzonderlijk belang.
De minuten worden ontsloten aan de hand van de repertoria die de notaris in uitvoering 
van
artikel 16 van de wet van 29 september-6 oktober 1791 moest aanleggen en bijhouden. 
Deze repertoria bevatten in principe: het volgnummer, de datum en de aard van de akten, 
de naam en woonplaats van de partijen evenals een bondige aanduiding van de betrokken 
onroerende goederen en de vermelding van de registratie.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Archief van notaris Henricus De Winde te Zoutleeuw

ARCHIEF VAN NOTARIS HENRICUS DE WINDE TE ZOUTLEEUW
1 Protocollen. 19 mei 1479 - 30 april 1512.

1 band
De Winde, Henricus (notaris), 1479-1512


	Beschrijving van het archief:
	Raadpleging en gebruik
	Voorwaarden voor de raadpleging

	Geschiedenis van archiefvormer en archief
	Archiefvormer
	Archief

	Inhoud en structuur
	Ordening


	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
	Archief van notaris Henricus De Winde te Zoutleeuw


