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1 Zaken van algemene aard
1.1 Stukken betreﬀende de dorps- en "gemeynt" aangelegenheden
1

Nabuurboek van het dorp Orthen. 1778-1826
1778-1826
N.B. Zie Bondam p. 64, noot 3.

2

Verordeningen gemaakt door de naburen van het dorp Orthen betreﬀende de dorps- en
"gemeynt" aangelegenheden, 1610.
1610
2 stukken.
N.B.: In de stukken zijn bepalingen vervat betreﬀende het wonen en de beweiding van het vee op
de "gemeynt" aldaar.

3

Reglement, op voordracht van de naburen van het dorp Orthen, door hoogschout en
schepenen van `s-Hertogenbosch vastgesteld en behelzende de vereisten en bepalingen
waaraan een ieder moet voldoen om in Orthen te kunnen wonen èn om gerechgd te zijn
tot de "gemeynt" aldaar, alsmede bepalingen betreﬀende de borgemeestersverkiezingen.
Vervolgens een vermelding, dat Goossen Goossens en Willem Joris. "Regeerders des
dorps van Orthen", in handen van de hoogschout en ten overstaande van de schepenen
van `s-Hertogenbosch de eed hebben afgelegd, 1610. Afschri uit de 17e eeuw en
authenek afschri van het afschri uit de 19e eeuw.
1610-1899
2 delen
N.B. Het afschri van het afschri werd in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage
gedeponeerd.

4

Adres van de hoogschout Philippe van Brecht aan de schepenen van`s-Hertogenbosch
met het verzoek om de Borgemeesters van Orthen nog een jaar in hun ambt te laten
aanblijven, vanwege het nog geringe aantal naburen te Orthen. 1611. Met aposlle van
de schepenen, dat zij het verzoek inwilligen, 1611.
1611

5

Ordonnane van Borgemeesters en Regeerders van Orthen betreﬀende het bescharen
van de "gemeynt" aldaar, 1635. Approbae van de schepenen van `s-Hertogenbosch,
op advies van de hoogschout, betreﬀende de in voornoemde ordonnane vervae
strafsances, 1635. Autheneke 19e eeuwse afschrien.
1635-1899

N.B.: Omvat voornamelijk bepalingen het dorp betreﬀende. De afschrien werden in 1867 jdelijk
bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage gedeponeerd. De verblijfplaats van de originele stukken
is niet bekend.

6

Verklaringen van de schepenen van Rosmalen en de schout en schepenen van Engelen
ten behoeve van de Borgemeesters en naburen van Orthen betreﬀende vereisten, die
te Rosmalen en Engelen gesteld worden, inzake het gerechgd zijn op de aldaar gelegen
"gemeyntes", 1678. Autheneke 19e eeuwse afschrien.
1678-1899
2 delen
N.B.: Deze afschrien werden in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal gedeponeerd De
verblijfplaats van de originele stukken is niet bekend.

7

Verklaring van de gevluchte naburen van Orthen, dat de "gerechcheijt" van Orthen aljd
gebleven is en dat men deel hee aan de "gemeenten", 1678. Concept. Akte. Gepasseerd
voor Notaris Henrick van Heeswijk te `s-Hertogenbosch, waarbij Reinder Hermans van
Meerwijck en andere vooraanstaande naburen verklaren dat niemand in Orthen op de
"gemeynt" mag komen weiden of hij moet er eerst rook op laten gaan; te Orthen vast
woonachg zijn; aan alle gerechgheden voldoen enz. 1678. Twee 19e eeuse afschrien,
waarvan het ene authenek.
1678-1899
1 deel en 2 stukken
N.B.: Het autheneke afschri werd in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage
gedeponeerd. De verblijfplaats van het originele stuk is niet bekend.

8

Adres van Willem Jonkergouw, Marnus Jonkergouw en andere inwoners van het dorp
Orthen aan schepenen, gezworens en raaden van de stad `s-Hertogenbosch met het
verzoek, dat de dorpszaken van Orthen wederom geregeld mogen worden in de trant van
bepalingen in 1610, op voordracht van de naburen, door schout en schepenen van `sHertogenbosch vastgesteld, 1793. Afschri Berichtgeving van de schepenen, gezworens
en raaden van de stad `s-Hertogenbosch aan L. Hagelaers cum suis (Borgemeesters of
schaarmeesters van Orthen), dat zij een afschri van het adres van Willem Jonkergouw,
Marnus Jonkergouw en andere naburen van het dorp Orthen in handen hebben gesteld
van de heren Gecommieerden tot de Privilegiën om een onderzoek in te stellen en
rapport uit te brengen. 1793.
1793
1 deel en 1 stuk

9

Reglement tot betere administrae en direce der gemeente en den dorpe of parochie
van Orthen onder het vrijdom dezer hoofdstad `s-Hertogenbosch. 1794. Afschri.
1794

N.B.: De drie leden van de stad `s-Hertogenbosch behouden zich het recht voor om naar gelang de
jdsomstandigheden wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

10

Reglement op het weiden en schuen van beesten onder Orthen in het vrijdom dezer
stad. Extract uit het register der resoluen van het gemeente bestuur der stad den Bosch.
1805.
1805
N.B. Omvat voornamelijk bepalingen het dorp betreﬀende.

11

Reglement op het scharen van vee op de gemeente van het vrijdom Orthen. 1806. Extract
uit het register der resoluen van het gemeente bestuur der stad `s-Hertogenbosch. 1806.
1806
N.B. Omvat voornamelijk bepalingen het dorp betreﬀende.

12

Brief van een schaarmeester van Orthen aan de burgemeester en wethouders van de
stad `s-Hertogenbosch met het verzoek om voor de goede gang van zaken een viertal
schaarmeesters voor het leven te benoemen en aan te stellen. 1924. Concept.
1924

13

Schout- en schouwreglement voor het vrijdom Orthen. 1842.
1842

N.B. Omvat voornamelijk bepalingen het dorp betreﬀende. Gearresteerd bij de raad der stad `sHertogenbosch in de vergadering van 21 mei 1842.

14

Reglementen op het beheer der gemeente- en andere landerijen, de Corporae van
Orthen, ook genaamd Gemeene Ingezetenen van het vrijdom Orthen. 1849, 1862, 1866,
1868.
1849-1868
N.B. Omvaen voornamelijk de bepalingen het dorp betreﬀende. Vastgesteld in de
dorpsvergaderingen.

15

Akte, waarbij de stemhebbende ingezetenen van Orthen Antonie van Nuland benoemen
tot derde schaarmeester. 1848.
1848
2 stukken

16

Akten, waarbij de stemhebbende ingezetenen van Orthen de schaarmeesters machgen
om rechtsvorderingen aan te leggen en op te nemen ten behoeve van de handhaving van
de rechten der gemene ingezetenen van Orthen. 1848, 1857.
1848-1857
2 stukken

17

Akte, gepasseerd voor notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage, waarbij Mr. Johannes
Kappeijne van Coppello, Advocaat bij de Hooge Raad der Nederlanden te `s-Gravenhage,
met machging van de gemeene ingezetenen, leder der Corporae van Orten, bij
voornoemde Notaris Eikendal afschrien van stukken, die aomsg zijn uit het archief
van de schaarmeesters, deponeert. 1867.
1867
N.B. Zie Bondam, p. 66, noot 1.

1.2 Geschillen waarbij het dorp parj is.
18

Stukken betreﬀende de processen van de regeerders van het dorp Orthen tegen Everaert
Janssoon, Henrick Willemssoon, Anthonis Driessoon en andere inzake de niet betaling van
de aanslag in de brandschung, waarvoor zij in 1576 door Prins Willem van Oranje en de
Geuzen, toenderjd in Zaltbommel verblijvenden, waren aangeslagen. 1588-1594.
1588-1594

19

Stukken betreﬀende het geschil tussen de naburen van het dorp Orthen en de hoogschout
van `s-Hertogenbosch inzake de betaling door de naburen een bedrag van elf gulden,
voortvloeiende uit een quosae, gemaakt in 1588, ten behoeve van zes "horwaegens",
1589.
1588-1589

20

Stukken betreﬀende het proces van de regeerders van het dorp Orthen tegen
Goossen Peeterssoon, gewezen regeerder, inzake niet betaling van de verschuldigde
huurpenningen van de "gemeynt" en visserij. 1590-1595.
1590-1595

21

Stukken betreﬀende het proces van de regeerders van het dorp Orthen tegen Geraerd
Janssoon van den Coeveringhe inzake diens nalagheid in het afdragen van de "gemeyne
senge ende taxaen" aan de naburen en inzake de verhuring van de "gemeynt" 1590,
1591.
1590-1591

22

Stukken betreﬀende het proces van Hendrik Noppen, gemachgde van de regeerders en
naburen van het dorp Orthen, tegen Cornelis Lambertssoon inzake diens weigering in de
betaling van twee scharen op de "gemeynt" 1594.
1594
N.B. in 1585 waren de naburen overeengekomen om op iedere schaar 5 gulden te zeen om
zodoende de dorpslasten te bestrijden.

23

Stukken betreﬀende het proces van de Borgemeesters van het dorp Orthen en de
Stadhouder van de hoogschout van `s-Hertogenbosch tegen Gerart Janssen en Dandel
Claessen van Oyck beiden verblijvende te Orthen, inzake het wonen te Orthen en het
weiden van vee op de "gemeynt" aldaar. 1610-1615.
1610-1615

24

Stukken betreﬀende het proces van de regeerders van het dorp Orthen tegen Gerart van
Gerwen inzake de vernieling van de "thuyn" om de Orthense donk, 1615.
1615

25

Stukken betreﬀende het proces van de Borgemeesters van het dorp Orthen tegen Cecilia
en Elisabeth Remmens inzake het visrecht in het Orthense meer. 1640-1642, 1648.
1640-1648
N.B. Cecilia en Elisabeth Remmens beriepen zich er op het visrecht te bezien krachtens een
octrooi van hertog Jan I van Brabant.

26

Stukken betreﬀende het proces van de Borgemeesters van het dorp Orthen tegen
Robbrecht van den Berckenbosch, oom en momber van Maria, dochter van wijlen
Henrick van Heeswijck, inzake de eigendom van "seecker weer"en, o stuxken
gemeynte, genoempt het uijterweeren", gelegen bij de "gemeijne weteringe" te Orthen.
1641-1644, 1646, 1647.
1641-1647
N.B. Bij de stukken bevindt zich een topograﬁsche kaart van een groot gedeelte van Orthen. Deze
kaart dateert van 1644.

27

Stukken betreﬀende het proces van de Borgemeesters van het dorp Orthen tegen
Margriet, dochter van Jan Mathijssen van Orthen, gehuwd met Simon Hanssen, en Peter
van Orthen inzake het wonen te Orthen en de gerechgheid op de "gemeynt" aldaar.
1679, 1680, 1682-1684.
1679-1684
N.B. In dit pak bevinden zich enkele afschrien die in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te
`s-Gravenhage gedeponeerd zijn geweest. De verblijfplaats van enkele originele stukken is niet
bekend.

28

Stukken betreﬀende het proces tussen de Corporae "de gemeene ingezetenen van
Orthen" en de Staat der Nederlanden vanwege de, door de Staat der Nederlanden
ondernomen stoornis in het bezit van percelen grond, toebehorende aan voornoemde
Corporae. 1848, 1849.
1848-1849
N.B. Zie Bondam p. 51 e.v.

29

Stukken betreﬀende het proces tussen de Corporae, "de gemeene ingezetenen
van Orthen" en de gemeente `s-Hertogenbosch, vanwege de, door de gemeente `sHertogenbosch ondernomen, stoornis in het bezit van percelen grond, toebehorende aan
voornoemde Corporae. 1857-1860.
1857-1860
N.B. Zie Bondam p. 60 e.v.

30

Stukken betreﬀende het geschil tussen de Corporae, "de gemeene ingezetenen van
Orthen" en de gemeente `s-Hertogenbosch vanwege de bezitneming, door de gemeente
`s-Hertogenbosch, van een groot gedeelte van het archief van de schaarmeesters van het
dorp Orthen. 1864, 1865.
1864-1865
Zie Bondam p. 62 e.v.

31

Stukken betreﬀende de geschillen tussen de Corporae, "de gemeene ingezetenen
van Orthen" en de gemeente `s-Hertogenbosch naar aanleiding van de "Regeling van
betrekking tussen de afzonderlijke huishouding van de afdeling Orthen met de algemene
huishouding van de gemeente `s-Hertogenbosch". 1864-1871.
1864-1871
N.B. Zie Bondam, p 69 e.v

2 Zaken van bijzondere aard
2.1 Financiën en belasngen
2.1.1 Dorpsrekeningen; bijlagen en rekeningbewijzen. (nos. 32 t/m 129).
32-123

Rekeningen 1590-1871
32

1590. Concept.
1590

33

1634. Met vastgehechte rekeningsbewijzen.
1634

34

Fragment.
1581-1872

35

1648
1648

N.B. Jan Mateusen en Hendrick Gijsberts

36

1658
1658

N.B. Jan Aertsen en Jan Korsten

37

1661
1661

38

1662
1662

39

1664
1664

N.B. Herbert Reijnders van Meerwijck en Aert Jansen Keijsers

40

1667
1667

41

1669/1670
1669-1670

N.B. Dierick Geridse van Henxtem en Antonij Gurdt (?)

42

1678
1678

N.B. Handrick Thonissen en Theunis Goeijers.

43

1680
1680

N.B. Jan Claesen en Aert Heldermans.

44

1681
1681

N.B. Willem Jansen en Goeyert Willems

45

1682
1682

N.B. Herbert van Meerwijck en Jan Gerits.

46

1683
1683

N.B. Willem Adriens en Maerthen Claes Driesen.

47

1684
1684

48

1685
1685

N.B. Hendrick Colen en Jan Bergijck.

49

1686
1686

N.B. Frans Pouwelssen en Herman van Meerwijck.

50

1687
1687

N.B. Jan van Geﬀen en Gherit Loeﬀen.

51

1688
1688

N.B. Hendrick van Boxmeer en Hendrick Egeroms.

52

1689
1689

N.B. Cornelis van Meerwijck en Jan Ariens.

53

1690
1690

N.B. Hermans van Meerwijck en Hendrick Antonissen.

54

1691
1691

N.B. Hendrick van den Heuvel en Adriaen Keijsers.

55

1693
1693

N.B. Arnoldus van Meerwijck en Willem Ariens.

56

1694
1694

N.B. Goijaert Dierckx en Hendrick van Meerwijck.

57

1696 Fragment
1696

58

1697
1697

N.B. Hendrick van Boxmeer en Willem Gurts.

59

1700
1700

N.B. Jan Geerts en Aert Laureijnssen.

60

1701 Fragment
1701

61

1704
1704

N.B. Frans Poulis van Waemel en Basaen van den Heuvel.

62

1706

1706

N.B. Hendrick van Griensven en Toonis van den Dunghen.

63

1707
1707

N.B. Adriaen van der Krabben en Jan van den Heuvel.

64

1711
1711

N.B. Krijn van Heijthuijsse en Peters Hendrick Lunsse.

65

1712. Authenek 19e eeuws afschri.
1712-1899

N.B. Goeyert Geloudemans en Wellem Yansen. Afschri in 1867 jdelijk bij notaris
W.J. Eikendal te `s-Gravenhage gedeponeerd geweest. Verblijfplaats originele stuk
niet bekend.

66

1713
1713

N.B. Hendrick van Overbeek en Peter Strick.

67

1714
1714

N.B. Adriaen van Sanoort en Merten Verdonck.

68

1715
1715

N.B. Aert van Bergen en Antoon van Engelen.

69

1716 Fragment
1716

N.B. Frans van Wamel en Klaes van Swanenbergh.

70

1717
1717

N.B. Adriaen Crabbe en Cornelis van Maesbommel.

71

1719
1719

N.B. Jan van Asten en Jan van Engelen.

72

1720
1720

N.B. Fransis Valkenhoﬀ en Cornelis Ceijsers.

73

1721
1721

N.B. Jan van Bergen en Crijn Peeters van Heijthuisen.

74

1722
1722

N.B. Jan van Esch en Adriaen Mulders.

75

1724
1724

N.B. Goeijert Geloudemans en Luijkes Keijsers.

76

1725. Fragment
1725

N.B. Johan van de Heuvel en Willem van Geemert.

77

1728
1728

N.B. Leendert van Esch en Jan van Gennep.

78

1732
1732

Lambert Geloudemans en Claes Swanenbergh.

79

1736
1736

Leendert van Esch en Laareevens van Eijdthuijsen.

80

1738. Fragment.
1738

N.B. Peter van de Grint en Peeter van Swanenbergh.

81

1739. Fragment.
1739

82

1745. Fragment.
1745

83

1760. Fragment.
1760

84

1761. Fragment.
1761

85

1806. Manualen.
1806

N.B. Antonie Mulders.

86

1820/21.
1820

N.B. De rekeningen 1820/21 t/m 1827-1830 zijn opgemaakt door Nicolaas van de
Grint.

87

1823/24.
1823

88

1825
1825

89

1826
1826

90

1827-1830
1827-1830

91

1835/36
1835

N.B. De rekeningen 1835/36 t/, 1844/45 zijn opgemaakt door Leonardus van
Meerwijk.

92

1836/1837.
1836-1837

93

1837/1838.

1837-1838
94

1838/1839.
1838-1839

95

1839/1840.
1839-1840

96

1840/1841.
1840-1841

97

1841/1842.
1841-1842

98

1842/1843.
1842-1843

99

1843/1844.
1843-1844

100

1844/1845.
1844-1845

101

1846/1849.
1846-1849

N.B. De rekeningen 1846/1847 t/m 1857/1858 zijn opgemaakt door Nicolaas van
de Griendt.

102

1847/1848.
1847-1848

103

1848/1849.
1848-1849

104

1849/1850.
1849-1850

105

1850/1851.
1850-1851

106

1851/1852.
1851-1852

107

1852/1853.
1852-1853

108

1853/1854.
1853-1854

109

1854/1855.
1854-1855

110

1855/1856.
1855-1856

111

1856/1857.
1856-1857

112

1857/1858.
1857-1858

113

1858/1859.
1858-1859

N.B. De rekeningen 1858/1859 zijn opgemaakt door Louis van Meerwijk.

114

1859/1860.
1859-1860

115

1860/1861.
1860-1861

116

1861/1862.
1861-1862

117

1862/1863.
1862-1863

118

1863/1864.
1863-1864

119

1864/1865.
1864-1865

120

1866/1867.
1866-1867

121

1867/1868.
1867-1868

122

1868/1869.
1868-1869

123

1869/1887.
1869-1887

N.B. Adrianus van Selst en Petrus van Gerven.

124

Liquidaerekening van de oud-schaarmeesters Adrianus van Selst en Petrus van Gerven.
1871/1872.
1871-1872
N.B. Dit werd hun opgedragen in de Vergardering, van de leden der Corporae, gehouden op 4
November 1871.

125-129

Bijlagen en rekeningbewijzen. 1813-1871.
125

1813-1815.
1813-1815

126

1820-1830.
1820-1830

127

1831-1839.
1831-1839

128

1840-1849.
1840-1849

128

1845/46 - 1864/65.
1845-1864

129

1864- 1871

10 pakjes

1864-1871
2.1.2 Specialen rekeningen; bijlagen en rekeningbewijzen. (nos. 130 t/m 134).
130

Rekening van Hendrick Noppen, Gecommieerde tot de administrae van de "gemeynen
saecken, die naeburen van Orthen aengaende", om het proces van de naburen tegen de
hoogschout van `s-Hertogenbosch te kunnen ﬁnancieren. 1590.
1590

131

Bijlagen rekening. 1590-1591.
1590-1591

132

Rekening van Henrick Noppen in verband met de sollicitae bij de Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage met het doel om voor de naburen een octrooi
of generaal paspoort te verkrijgen, zodat de naburen te Orthen hunne beesten kunnen
weiden en hun landerijen aldaar kunnen bebouwen. 1598.
1598

133

de inkomsten en uitgaven van de naburen van het dorp Orthen bij het verhuren van de
visserij. 1609-1611, 1615-1616.
1609-1616
2 stukken
N.B. De rekening over de jaren 1609-1611 werd vanwege een nalagheid van de rentmeesters op
28 juli 1616 afgehoord.

134

Rekening in verband met de ﬁnanciering van de bouw van een dorpsschool. 1695. Klad.
1695
2.1.3 Stukken betreﬀende belasngen, heﬃngen en omslagen, (nos. 135 t/m 145).

135

Adres van de naburen van het dorp Orthen aan de schepenen van `s-Hertogenbosch om
vrijstelling te verkrijgen van het weg- of bruggeld. (ca 1650). Concept.
1650

136

Akten van overeenkomst tussen de Borgemeesters van het dorp Orthen met de pachters
van het zout- of hoofdegeld betreﬀende de voldoening daarvan door de naburen van het
dorp Orthen. 1661, 1663.
1661-1663
2 stukken.

137

Akte, gepasseerd voor Notaris Henrick van Heeswijck te `s-Hertogenbosch, waarbij Jan
Janssen van Bergheijck, geboorg van Vechel, thans wonende te Orthen, beloo met
de ander naburen te zullen betalen alle `s lands omslagen, welke geheven zijn of nog
geheven moeten worden. 1682.
1682

138

Amplicae van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage op de
Ordonnane van de houtschat van 9 Juli 1750. 1763.
1750-1763

139

Publicae van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende de impost op de zeep, die van elders binnen `s-Hertogenbosch, Breda, Bergen
op Zoom en Steenbergen wordt ingevoerd. 1764.
1764

140

Berichtgeving van J.W. Kilian, Ontvanger van impost op de runderbeesten in het
arrondissement `s-Hertogenbosch, aan de Burgemeester van het dorp Orthen betreﬀende
de impost op de Orthense dorpsser. 1806.
1806

141

Mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders van de stad `sHertogenbosch aan de schaarmeester van het dorp Orthen betreﬀende de ontvangst van
twee staten, aomsg van de ontvanger van het district Oss, en waarbij Burgemeester
en Wethouders de schaarmeesters verzoeken om deze staten ter inzage van de
belanghebbende te Orthen te stellen. 1831. Met 2 staten. 1831.
1831
3 stukken.

142

Stukken betreﬀende belasngen, heﬃngen ten behoeve van het dorp. 1704,1707, 1758,
1764, 1766, 1807.
1704-1807
N.B. Bevaende c.a. een lijst uit 1582, geschreven door de Orthense pastoor Arent van den
Dungen (Arnt Arutssen), houdende omslag tot betaling van "Commer ende Lasten der nabueren
van Orthen" betreﬀende.

143

Stukken betreﬀende `s lands verpondingen. 1704-1707, 1758, 1764, 1766,1807.
1704-1807

144

Stukken betreﬀende de omslag over de naburen van Orthen in verband met de
ﬁnanciering van het dijkherstel te Lithoijen. 1609.
1609

1 1609

N.B. De Gecommieerden van de schepenen van `s-Hertogenbosch hadden het dorp Orthen voor
50 gulden aangeslagen.

145

Stukken betreﬀende de omslagen en heﬃngen over de naburen van het dorp Orthen in
verband met de ﬁnanciering van de aanleg van een nieuwe dijk en sluis en herstel van de
dijk te Orthen 1641, 1647, 1650, 1665, 1677-1682.
1641-1682
2.1.4 Andere stukken de dorpsﬁnanciën, (nos. 146 t/m 152).

146

Adres van Peeter Jan Goyartssoen en andere naburen van het dorp Ort-hen, namens
alle naburen aan de schepenen van `s-Hertogenbosch om Franchois (Willemssen) hun
voormalige rentmeester te gelasten, dat hij in geschrie prefecte rekening, bewijs en
reliqua levert van zijn gevoerde administrae (c. 1590). Minuut.
1590

147

Stukken betreﬀende het te gelde maken van de gebarsten Orthense Salvatorklok door de
naburen van Orthen. 1596.
1596

148

Brief van G. de Louss, te `s-Hertogenbosch, aan de Borgemeesters van het dorp Orthen
betreﬀende een aanmaning voor de naburen om hun advocaat en agent Gerart van
Olderzom te betalen. 1650.
1650
N.B. De naburen lagen in proces met de Gecommieerden van de Polder van der Eigen.

149

Schuldbekentenis van de naburen van het dorp voor Frans Pauwels van Wamel. 1680.
1680

150

Verklaring van de naburen van Orthen, dat zij Laureijns zullen betalen voor de diensten,
die hij voor hen zal verrichtenn. 1695.
1695

151

Schuldbekentenis van Geert Glaudemans en Quirinus van de Grint, schaar- en
armmeesters van het dorp Orthen voor Willem van der Meyden. 1809.
1809

152

Stukken betreﬀende een voorschot van de stad `s-Hertogenbosch aan de schaarmeesters
van het dorp Orthen. 1825,1835.
1825-1835
N.B. De schaarmeesters vroegen een voorschot om daarmede het herstel van de Orthense dijken
te kunnen ﬁnancieren.

2.2 Stukken betreﬀende de dorpsgoederen
2.2.1 Algemeen. (nos. 153 t/m 154)
153

Akte, waarin de "principale Gecommieerden bij den gemeyne Naebuiren toer
Regeringe van des dorps sacken gecomiert" Hanricke Noppen Janssoon belasten met
de administrae van de dorpsgoederen van Orthen. 1590. Met stukken betreﬀende diens
beheer. 1604.
1604
N.B. In deze omslag bevindt zich een authenek 19e eeuws afschri van de akte van 1590. Dit
afschri werdt in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage gedeponeerd.

154

Permissies, uitgaande van de commandant der genie te `s-Hertogenbosch voor het
bestuur van de "Gemeente van Orthen", pachter van de grasgewassen van de vesng `sHertogenbosch, om gras te maaien. 1829.
1829
3 stukken
2.2.2 Onlichamelijke- en onroerende lichamelijke zaken. (nos. 155 t/m 170).

155

Resolue van de Haagdijkgraaf en Heemraden van de Polder van der Eigen, waarbij het
aan de naburen van het dorp Orthen vergund wordt om de verlegde Maasdijk te orthen
eeuwiglijk te beweiden. 1658. Afschri.
1658

156

Stukken uitgaande van de Opper-Jagermeester der Kroon en bestemd voor het bestuur
van Orthen betreﬀende de registrae van de door Orthen aangegeven visserijen. 1809.
1809
3 stukken

157

Schikking tussen de naburen van het dorp Orthen en L. van Meerwijk betreﬀende de
limietscheiding tussen de "gemeynt" en een stuk land, genaamd de "Kostverloren", te
Orthen. 1819.
1819

158

Stukken betreﬀende de aangravingen van gronden aan de Corporae van Orthen
toebehorende. 1827-1830, 1851.
1827-1851

159

Opgave door Nicolaas van de Griendt, schaarmeester van het dorp Orthen, aan
Burgemeester en Wethouders van `s-Hertogenbosch van de door de "Gemeene
Ingezetenen van Orthen" getaxeerde landerijen, die de "Gemeene Ingezetenen" aan het
rijk willen afstaan. 1848. Afschri.
1848

160

Berichtgeving van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente `s-Hertogenbosch
aan de schaarmeesters van het dorp Orthen in verband met een te bewerkstelligen
verandering in de kadastrale stukken aangezien twee perceeltjes weiland te Orthen,
abusievelijk ten name van de "Gemeente Orthen" gebracht, in werkelijkheid aan het rijk
zouden behoren. 1851. Authenek 19e eeuws afschri.
1851

161

Tabel met namen van eigenaars, wier gronden grenzen aan de "gemeynt" van Orthen en
met opgaven van de wijlen waardoor de grensscheidingen zijn bepaald. (c 1855).
1855

162

Akte, gepasseerd voor de schepenen van `s-Hertogenbosch, waarbij Petrus van Orthen
en Jan van Raak, beide burgers van `s-Hertogenbosch, als gemachgden van Maria
Cornelia van Bree, huisvrouw van Jean Pierre Henzens, aan de "gemeente van Orthen"
transporteren een perceel van acht morgen, gelegen te Orthen. 1765. Authenek 19e
eeuws afschri.
1765

N.B. Dit afschri werd in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal gedeponeerd. De verblijfplaats van
het originele stuk is niet bekend.

163

Akte, waarbij Hendrik Willem van Grasveld, Agent van het Domein en Leonardus van
Meerwijk en Nicolaas van der Griendt, schaarmeesters van Orthen, een ruiling van
gronden aangaan tussen het rijk der Nederlanden en de Corporae van Orthen.1841,
1842.
1841-1842

164

Stukken betreﬀende de verkoop en transport van domeingoederen, gelegen in de
gemeente `s-Hertogenbosch aan de Corporae van Orthen. 1859-1861.
1859-1861

165

Akte van overdracht door Mr Paulus Verhellouw, te `s-Hertogenbosch, aan de Corporae
van Orthen van een perceel hooi-, weiland, griend en water. 1860.
1860

166

Machgingen van de rekenkamer des Konings te Brussel voor de naburen van het dorp
Orthen om de "gemeynt" aldaar te verhuren. 1588, 1596. Autheneke 19e eeuwse
afschrien.
1588-1596
2 delen
N.B. De afschrien werden in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage
gedeponeerd. De verblijfplaats van de originele stukken is niet bekend.

167-168

Verpachtcedules van de visserijen en gronden, alsmede van de op die gronden groeiende
lissen en rietgewassen, toebehorende aan de naburen van het dorp Orthen. 1581-1869.
167

1581-1763.
1581-1763

168

1814-1869.
1814-1869

169

Stukken betreﬀende de verpachngen van de scharen op de "gemeynt" 1813-1866.
1813-1866

170

Verpachtcedules van het dorpschoolhuis. 1815-1851.
1815-1851
2.2.3 Roerende zaken. (nos. 171 t/m172).

171

Stukken betreﬀende de houtverkopingen. 1801-1867.
1801-1867
N.B. Betre gehakt en gekapt hout.

172

Stukken betreﬀende het voederen van de dorpsser. 1816-1846.
1816-1846

2.3 Stukken betreﬀende de openbare werken. (nos. 173 t/m 182).
173

Adres van de naburen van het dorp Orthen aan de schepenen van `s-Hertogenbosch
betreﬀende de nalagheid van de ontvanger der geestelijke goederen inzake het
restaureren van de kerk van Orthen. 1645. Concept.
1645

174

Stukken, uitgaande van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage,
betreﬀende verplichngen van de geestelijke endheﬀers inzake het bouwen,
vernieuwen, repareren en onderhouden van kerken. 1778.
1778
3 stukken

175

Publicae van Andries van Fresne, Raad en Rentmeester Generaal van de Domeinen
in Brabant in het kwarer van `s-Hertogenbosch betreﬀende het ruimen, verdiepen en
vermaken van waterlopen en wegen. 1642.
1642

176

Plakaat van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage betreﬀende
het ruimen, verdiepen en vermaken van waterlopen en wegen. 1653.
1653

177

Stukken betreﬀende het onderhoud van de wegen te Orthen. (c. 1615), 1823, 1824.
1615-1824

178

Stukken betreﬀende het opmaken van wegen, het plaatsen en areken van tuinen
(heiningen) te Orthen. 1813-1869.
1813-1869

179

Stukken betreﬀende de werkzaamheden aan de dijken te Orthen. 1611, 1821, 1822,
1825-1828
1611-1828

180

Stukken betreﬀende het plaatsen van hekken op de dijk te Orthen. 1821, 1824.
1821-1824

181

Stukken betreﬀende het maken en zeen van een schutskooi te Orthen. 1769, 1824.
1769-1824

182

Berichtgeving van Burgemeester en Wethouders van de stad `s-Hertogenbosch aan de
schaarmeesters van het dorp Orthen, dat Adrianus Kievit, landbouwer te Orthen, vergund
is om een huis te bouwen op de dijk aldaar van paal 42 tot 44. 1835.
1835
2.4 Stukken betreﬀende de eredienst, bevolking, armenzorg en onderwijs. (nos. 183 t/m
188).

183

Uitschrijving van dank-, vast en biddagen door de Staten Generaal der Verenigde
Nederlanden te `s-Gravenhage. 1762, 1764.
1762-1764
2 stukken

184

Adres van de naburen van het dorp Orthen aan Henrick van Bergaigne, hoogschout
van `s-Hertogenbosch, met het verzoek om vreemdelingen, die zich in Orthen willen
nederzeen, slechts dan te accepteren, indien zij borgen stellen. (c. 1635). Concept.
1635

185

Borgbrieven. 1635-1805.
1635-1805

186

Lijst van omvaende degenen, die bevoegde naburen van het dorp Orthen zijn.
1831-1839.
1831-1839

187

Stukken betreﬀende de armenzorg te Orthen. 1812, 1813.
1812-1813

2 stukken.

188

Stukken betreﬀende het onderwijs te Orthen. 1806,1827, (c. 1830).
1806-1830

3 stukken.

2.5 Stukken betreﬀende de polie en openbare orde
2.5.1 Algemeeen. (nos. 189 t/m 198).
189

Ordonnane van de hoogschout en schepenen van `s-Hertogenbosch betreﬀende het
houden en schuen van beesten, het beschadigen van landerijen, tuinen, wallen en
grachten in de stad en meierij van `s-Hertogenbosch. 1612. Afschri.
1612

190

Plakaten van de raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage betreﬀende
het nemen van maatregelen tegen de kwade prakjken bij de verpachngen van de
enden. 1732, 1762,1769
1732-1769

191

Extracten uit de Resoluen van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `sGravenhage betreﬀende de schouw op de wateren en wegen in de stad en meierij van `sHertogenbosch 1750.
1750

192

Publicae van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende prescripe van boeten vastgesteld bij verschillende generaliteitsordonnanen
1763.
1763
N.B. Betre c.a. de 40e penning op de alionae van de vaste goederen.

193

Bekendmaking van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende het munten van geld. 1763.
1763

194

Ordonnane van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende het in voorraad hebben van brandewijn, dienenende als aanvulling op de
ordonnane, op de brandewijn over de stad, Vrijdom en Schansen van `s-Hertogenbosch,
van 23 Juli 1716.1764.
1716-1764

195

Waarschuwing van de Raad en Leenhoﬀ van Brabant inzake het beheer door voogden e.d.
van de boedels van minderjarigen. 1764.
1764

196

Extracten uit de resoluen van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `sGravenhage met betrekking tot het nemen van maatregelen in verband met een epidemie
te Helmond. 1770.
1770

197

Publicae van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende de invoer van rundvee. 1778.
1778

198

Plakaat van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage betreﬀende
de afschaﬃng van recht van conﬁscae van de goederen der delinquenten. 1778.
1778
2.5.2 Bijzonder. (nos. 199 t/m 210).

199

Adres van de Borgemeesters en andere ingezetenen van het dorp Orthen aan de
hoogschout van `s-Hertogenbosch met het verzoek om degenen, die zich vergrijpen aan
de onbebouwde eigendommen van parculieren, zelf in arrest te mogen stellen en uit te
leveren aan de juse. 1642.
1642

200

Lastgeving van Kolonel J. Kerckpatrick, Gouverneur van de Stad en Vesng `sHertogenbosch, aande Commandant van het fort Orthen om aanstonde het vee van de
"gemeynt" en contorscherpe te halen, want het "de Luijden haer eijghen erﬀ is". 1679.
1679

201

Verzoek van de "Geerfdens ende geinteresseerdens" te Orthen aan de groenroede F.
van Wullen, te `s-Hertogenbosch, om de stadhouder J. van Luijnen restue te vragen
vanwege het feit, dat de stadhouder met zijne dienaren wederrechtelijk met neen gevist
had in sloten van parculieren te Orthen. 1689.
1689

202

Brandreglement voor het vrijdom Orthen. 1807.
1807

203

Brief van D. dela Martelle, Luitenant-Kolonel, eerst aanwezend Ingenieur te `sHertogenbosch, aan Nicolaas van de Grint, schaarmeester te Orthen met het verzoek om
het vee te schuen, dat zich bevindt op de grasgewassen van het fort Orthen. 1826.
1826

204

Stukken betreﬀende het bewaken der plaatsen waar vroeger hekken bingen te Orthen.
1826-1828.
1826-1828
2 stukken

205

Schrijven van Burgemeesters en Wethouders van de stad `s-Hertogenbosch aan L.
Bokstart, Griﬃer bij het Hoogheemraadschap van Maasland te Lith, waarbij opgaaf wordt
gedaan van degenen, die volgens het advies van de schaarmeesters van het dorp Orthen
als dijkwacht te Orthen kunnen fungeren. 1830.
1830
0 N.B. Waarschijnlijk deed voornoemde
Griﬃer de brief aan de schaarmeesters ter
kennisgeving toekomen.

206

Stuk, uitgaande van de Raad der stad `s-Hertogenbosch en bestemd voor de
schaarmeesters van het dorp Orthen, betreﬀende een afwijzende beschikking in het
verzoek, door de schaarmeesters gedaan om in Orthen een veldwachter aan te stellen.
1840. 19e eeuws afschri.
1840

N.B. Dit afschri werd in 1867 jdelijk bij notaris W. J. Eikendal te `s-Gravenhage gedeponeerd. De
verblijfplaats van het originele stuk is niet bekend.

207

Extract uit het register der notulen van Burgemeester en Wethouders der stad `sHertogenbosch, waarbij de schaarmeesters L. van Meerwijk en N. van de Griendt, namens
B en W. belast worden met de uitvoering van de bepalingen voorgeschreven bij de wet op
het voornde. 1841.
1841
2 stukken

N.B. In 1841 heerste te Orthen de veepest.

208

Aanstelling door Burgemeester en Wethouders van de stad `s-Hertogenbosch van een
commissie belast met het houden van een algemene schouw te Orthen 1842.
1842

209

Stuk betreﬀende het veeschuen te Orthen 1843.
1843

210

Kennisgeving van de Burgemeester en Wethouders van de gemeente `s-Hertogenbosch
aan de schaarmeesters van het dorp Orthen betreﬀende een door een commissie,
bestaande uit drie raadsleden en met assistene van de schaarmeesters, op te maken
procesverbaal van grensbepaling, rakende een wijziging van de grenzen van `s rijks
militaire gronden te Orthen. 1854. Authenek 19e eeuws afschri.
1854

N.B. Dit afschri werd in 1867 jdelijk bij notaris W.J. Eikendal te `s-Gravenhage gedeponeerd. De
verblijfplaats van het originele stuk is niet bekend.

2.6 Stukken betreﬀende de handel en verkeer. (nos 211 t/m 216).
211

Verklaring van de Borgemeester van het dorp Orthen, dat niemand van de ingezetenen
van Orthen enig brood of meel binnen de stad `s-Hertogenbosch zal brengen. (c 1700).
1700

212

Stukken, uitgaande van de Raad van State der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage,
betreﬀende de door haar te verpachten enden, drukkende op de landerijen in de
omgeving van `s-Hertogenbosch. 1764.
1764
2 stukken
N.B. De enden van Orthen (grove en smalle enden) worden op 21 Juli 1764 verpacht in het
Logement van de Raad van State te `s-Hertogenbosch

213

Weigering door de schepenen, gezworens en raden van de stad `s-Hertogenbosch
op het verzoek van de dekenen van de molenaars om de inwoners van het vrijdom
's-Hertogenbosch te verplichten hun granen te laten malen op de molens, die staan
binnen de stad en vrijdom `s-Hertogenbosch. 1792. Extract uit het register van resoluen
van schepenen gezwoorens en raaden der hoofdstad `s-Hertogenbosch. 1792. Met
bijbehorende schrijven van de stadspensionaris Bowier. 1792.
1792
2 stukken

214

Reglement op de verhuring der standplaatsen op de jaar- en dagelijkse weekmarkten te
`s-Hertogenbosch. 1810.
1810

215

Reglement op het noodweer tussen Orthen en de gemeente Empel en Meerwijk. 1815.
Afschri.
1815

216

Schrijven van de Burgemeester en Wethouders van de stad `s-Hertogenbosch aan de
schaarmeesters van het dorp Orthen betreﬀende de benoeming van Jan van Lith tot
commissaris van de schippers op het noodweer van de stad op Orthen. 1824.
1824
N.B. Deze benoeming geschiedde op voordracht van de schaarmeesters.

2.7 Stukken betreﬀende de krijgszaken en watersnoodaangelegenheden
2.7.1 Algemeen (nos. 217 t/m 218).

217

Publicae van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
betreﬀende het verbod om ammunie uit te voeren naar de Engelse kolonien. 1777.
1777

218

Plakaat van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage betreﬀende
de desere van militairen. 1778.
1778
2.7.2 Bijzonder. (nos. 219 t/m 228).

219

Adres van Goossen Peeterssoon, Gossen Goossenssoon, Kerk- en Heilige Geestmeesters
te Orthen, Peter Jan Goijartssoon, Jan Meenssoon en andere naburen van het dorp
Orthen, namens alle naburen aan de drie leden van de stad `s-Hertogenbosch betreﬀende
het afgraven van gronden te Orthen ten behoeve van de forﬁcae van de stad `sHertogenbosch. 1593.
1593
N.B. De naburen zijn beducht dat de "naebueren" kercke tot Orthen, bij haeren voorouderen
"becoscht ende opgebouwt" afgebroken en geslecht zou worden. Of het stuk hoewel
ondertekend - ooit is uitgegaan, is niet met zekerheid te bepalen.

220

Adres van de naburen van Orthen, vanwege de oorlog in de stad `s-Hertogenbosch
wonenden, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage
met het verzoek om een sauvegarde, zodat de naburen zich vrijelijk buiten de stad `sHertogenbosch kunnen begeven. 1597. Concept.
1597

221

Stukken betreﬀende het verzoek van de schamele naburen van het dorp Orthen, vanwege
de oorlog in de stad `s-Hertogenbosch wonenden, aan de Raad van State der Verenigde
Nederlanden te `s-Gravenhage om voor een sauvegarde in aanmerking te komen. 1598.
1598
3 stukken
N.B. Twee adressen met aposlles van de secretaris van de Raad van State, Dhr Huygens dat aan
het verzoek geen gehoor gegeven kan worden. Benevens een minuut.

222

Sauvegarde door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden te `s-Gravenhage aan de
inwoners van het dorp Orthen verleend. 1628.
1628

223

Brief van G. van Herlaer aan Maximiliaan Moers, Advocaat voor de Raad van Brabant,
te Brussel, om bevesging van de verleende sauvegarde voor de inwoners van het dorp
Orthen. 1642.
1642
2 stukken
Met afschri van Pastoor A.W. Bijvoet.

224

Ordonnane van de Borgemeesters en "Principaelste Ingesetenen des dorps van Orthen"
betreﬀende de bewapening van de ingezetenen van Orthen. 1642.
1642
N.B. De hoogschout van `s-Hertogenbosch had zijn ﬁat verleend. De Borgemeesters voerden het
commando over de schuerij.

225

Mededeling, dat de Gouverneur van Crevcoeur de landerijen en goederen, gelegen in de
heerlijkheid Empel en Meerwijk, in zijn bescherming zal nemen. (c-1675).
1675
N.B. Vermoedelijk hadden de naburen de Gouverneur om inlichngen gevraagd.

226

Stukken betreﬀende kardiensten en leveringen ten behoeve van het Franse, Pruisische,
Russische en Nederlandse leger. 1799-1809-1820, 1830-1832, 1837,1841-1848.
1799-1848

227

1848
1822-1842

N.B. Vermoedelijk werden deze lijsten voor vorderingsdoeleinden aangelegd.

228

Stukken betreﬀende overstromingen te Orthen. 1799, 1824,1834.
1799-1834

3 stukken

3 Zaken waarvan het verband met het archief niet gebleken is
229

Lijst, aangelegd, door een schrijver bij de Orthenpoort te `s-Hertogenbosch, van
veehouders met het aantal stuks vee door hun bezeen. (c. 1650). Afschri.
1650

230

Adres van Reijnier Hermans van Meerwijck aan de Schepenen van `s-Hertogenbosch
betreﬀende een aanklacht tegen Herick Goyaerts van Bladel inzake diens nalagheid in
het afsluiten van zijn land, groot drie morgen en gelegen tussen de "waij-campen" te
Orthen. 1656.
1656

231

Stukken betreﬀende het proces van Willem van Bree en Johan van Berck, burgers van `sHertogenbosch, tegen Peter Willems te Orthen inzake het schuen van twee paarden van
Peter Willems 1666.
1666

232

Aestae voor Reijnder van Meerwijck, Nabuur en Heemraad van Orthen. 1673.
1673

233

Brief van L. Hagelaer, Quarinus van de Grint, H. van Meerwijk en Gerardus Jonkergouw
aan de Magistraat van `s-Hertogenbosch (?) met het verzoek om voorzieningen te treﬀen,
dat zij in staat zijn om ongehinderd hun melk in de stad `s-Hertogenbosch af te leveren.
1795.
1795
N.B. De brief is gedateerd en ondertekend, maar vermoedelijk nooit uitgegaan.

234

Verpachtcondies der begrazingen van "`s Lands weijde", gelegen langs de Steenweg
buiten de Rode Brug ('s-Hertogenbosch) voor de termijn van vier jaar. 1808.
1808
N.B. Vermoedelijk aomsg van de pachter H. de Gruiter.

235

Kwitane van notaris H. Bolsius te `s-Hertogenbosch, voor L. van Rooij te Orthen vanwege
door van Rooij op een eruis te Orthen gedane koop. 1809.
1809
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Machging voor Hermanus van Eik te Empel om een huis aldaar te bouwen op het vak
Dijk No. 212 1827.
1827
4 Inventaris van de gemeentearchivaris R.A. van Zuijlen (no. 237).
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Inventaris van dàt gedeelte van het archief van de Schaarmeesters waarover de gemeente
`s-Hertogenbosch in 1864 "bezier" werd, benevens van stukken uit andere archieven
aomsg, maar die, door de toenmalige Bossche gemeentearchivaris, de heer R.A. van
Zuijlen, bij de "in bezit genomen" Orthense archiefstukken gevoegd worden. 1868.
1868

N.B. De inventaris bevat 118 pagina`s. Ieder stuk is apart beschreven. Zeer vele stukken zijn in haar
geheel overgeschreven.

