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1 Stukken van algemene aard
1

Register van resolues van de provisoren 1740-1810
1740-1810

2

Resolues van provisoren 1740-1745
1740-1745

2 stukken

2 Stukken betreﬀende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisae
2.1.1 Aard van de instelling
3

Akte van overdracht door Arnoldus van de Avenne van een huis, erf en hof, gelegen bij het
Muntelken buiten de Peter Scutspoort aan Henricus zoon van wijlen Henricus Matheus,
Johannes Molle en Gerardus Molle om te dienen als gasthuis voor en arme mannen.
Bevat tevens statuten. 1396 oktober 20
1396
N.B.: Met afschri 15e eeuw op perkament in het Nederlands

2.1.2 Bestuur
4

Akte van benoeming door de oﬃciaal van Luik van Johannes Meren tot provisor en rektor
van het gasthuis 1460 augustus 26
1460

5

Appointement van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij goedkeuren dat in plaats
van drie twee provisoren worden benoemd, te weten Reinder Aucems en Herman Jansz,
schoenmaker. Met bijlagen. 1618 april 9
1618

6

Appointement van het stadsbestuur tot aanstelling van Johan Pelgrom en Cornelisz. van
Merendonck om de rekening af te horen.1634 april 20 authenek afschri
1634
2.1.3 Personeel

7

Besluit van de provisoren tot benoeming van Gerard Sterk als rentmeester.1764 maart 22
1764

8

Brief van J.H. Straatman aan rentmeester Sterk inzake benoeming van een oppasser. 1779
januari 1
1779
2.2 Taak
2.2.1 Zorg voor de kommensalen

9

Inventaris van de inboedel van een kommensaal (18e eeuw)
1700-1799

10

Besluit van de provisoren om nieuwe kommensalen een entreegeld van f. 40,- te vragen.
1763 december 1

1763
2.2.2 Beheer van vermogen
2.2.2.1 Onroerend goed
2.2.2.1.1 Binnen de stad
11

Akte van overdracht door Willelmus die Buyser zoon van wijlen Gerardus van een huis,
hof erf en achterhuis.Met retroacta sinds 1331. 1453 augustus 4
1331-1453
9 charters in een verbroken lias

12

Akte van verhuring door de provisoren aan Peter Petersz., beenhouwer, van het gasthuis
voor 5 jaar. 1625 januari 27
1625-1630

13

Akte van verhuring door de provisoren aan Peter Petersz. van het gasthuis voor 2 jaar,
mits hij het ontruimt, wanneer er weer oude mannen worden aangenomen.1633 februari
16 afschri
1633

14

Beschikking van de paalmeesters inzake een scheidsmuurtje tussen het erf van het
gasthuis en dat van Zwaentken, weduwe van Jan Noppen, dat geheel op het erf van het
gasthuis ligt. 1577 maart 1authenek afschri
1577

15

Akte van overeenkomst tussen de provisoren van het gasthuis en de eigenaars van het
aangrenzende huis 'De Bellaert', betreﬀende betaling door de eersten van f. 150,- wegens
hinder van de te ver uitgebouwde nevenbouw van het gasthuis. 1622 december 10
authenek afschri
1622

16

Akte van overeenkomst tueen de provisoren en Aert zoon van Tilleman Hendricx van
Bladel, beenhouwer, inzake het gezamenlijk onderhoud van een goot en een muur tussen
beider huizen. 1649 april 3 authenek afschri 1655
1649-1655

17

Akten van verhuring van het huis staande voor het gasthuis aan het Ortheneind. 1704,
1748
1704-1748
2 stukken

18

Akte van verhuring van het huis staande voor het gasthuis aan het Ortheneind voor 4 jaar
aan Jan Hendriks 1763 maart 12
1763
2.2.2.1.2 Buiten de stad
2.2.2.1.2.1 Orthen

19

Akten van verpachng van 4 morgen land onder Orthen `Het Gasthuys Bleycken' bij 'den
Eimvogel of 'de Vuiesoeghel'. 1625. 1631
1625-1631
2 stukken

20

Stukken betreﬀende de verpachng van 2 percelen, samen 4 morgen land onder Orthen
in de Vliert en de Slagen. 1636-1736
1636-1736

21

Besluit van de provisoren om rentmeester Gerbade af te vaardigen naar de kopschouw
door dijkgraaf en heemraden van een dijk te Orthen. 1760 mei 20

1760
2.2.2.2 Renten uit kapitaal
2.2.2.2.1 Algemeen
22

Beschikking van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij de overgebleven provisoren in
verband met de onrechtmage afwezigheid van rentmeester/provisor Strijp, machgen
f.450,- te beleggen en andere maatregelen te nemen om het onderhoud van de
kommensalen te waarborgen. Met bijlagen 1740 november 16 authenek afschri
1740
2.2.2.2.2 Binnen de stad
2.2.2.2.2.1 Achter de Tolbrug

23

Aantekening betreﬀende de betaling over 1602 door Aert Peeters van een erfcijns van 20
pond t.l.v. een huis Achter de Tolbrug. (1603)
1603
2.2.2.2.2.2 Beurdsestraat

24

Akte van uitgie door Wolterus z.v.w. Theodericus Godeschalkx aan Henricus Prieken
z.v.w. Henricus van een leeg erf met zijn gebouwen aan de Beurdsestraat gelegen, tegen
een erfcijns van 3 pond 1/3 aan het Ulemansgasthuis, 1/3 aan het Meelmansgasthuis en
1/3 aan het Van den Avennegasthuis. 1426 november 29
1426
1 charter
2.2.2.2.2.3 Lepelstraat

25

Akte van overdracht door Gerardus Huijgermans van een erfcijns van f.19, losbaar met
f. 380, ten laste van een huis in het straatje tussen de Korenbrug en de Vismarkt. 1690
februari 11
1690
1 charter
2.2.2.2.2.4 Orthenstraat

26

Akte van vesging door Heynmannus zoon van wijlen Willelmus Stevensz. van Engelen
van een erfcijns van 4 pond ten laste van een huis en erf, grenzend aan het straatje lopend
naar de Haven en ten laste van een kamp 'Verloren Kost', groot 4 morgen, gelegen tussen
'die Laren' en 'dyne Pandyc' te Empel. 1409 januari 10
1409
1 charter

27

Codicil uit het testament van Goeswinus Pauli, notaris, van Luytgardis weduwe van
Tielmannus Piekevet, dochter van Theodericus Becker, waarin zij onder meer vermaakt
een legaat van 1 pond uit een erfcijns van 3 pond ten laste van een huis en erf tegenover
de kapel van Sint Eligius. 1471 augustus 25
1471
1 charter

28

Akte van verkoop door Aleit Lubbers, moeder, en overige konventualen van het klooster
van Sunte-Agneten van de Derde Regel van Sint-Franciscus te Tiel van twee erfcijnzen ten
laste van het gasthuis, van 2 pond en van 30 schelling. 1485 april 1
1485
1 charter

29

Akte van vesging door Willelmus Piekevet van een erfcijns ten laste van twee huizen,
erven en hoven, naast elkaar gelegen op de hoek van het Buchovenstraatje. 1502 maart 5
1502
1 charter

30

Akte van vesging door de provisoren voor Jenneke dochter van wijlen Rogier Bolants,
voormalig provisor, van een erfcijns van f.46-0-3½, losbaar met f.736-14-14 ten laste
van een huis, achterhuis, erf en hof naast de Bellaert en ten laste van een huis in de
Voorstraat. 1625 mei 30
1625
1 charter

31

Appointment van schepenen van Den Bosch, bevelend Lyntke, w.v. Gerit Jansz,
poebakker, een achterstallige erfcijns van 1½ pond + 19 stuivers ten laste van een huis,
erf en hof binnen 4 dagen te betalen. 1616 september 3
1616
2.2.2.2.2.5 Oude Hulst

32

Akte van overdracht door Henricus die Leeuwe z.v.w. Henricus aan het gasthuis van een
erfcijns van 45 schellingen ten laste van een huis en erf. 1484 oktober 23
1484
1 charter
2.2.2.2.2.6 Peperstraat

33

Codicil uit het testament opgemaakt door notaris Johannes Eyckman van Helmont,
van Henricus van Caudenhoven betreﬀende een legaat van 1½ pond uit 3 pond en 7
schellingen ten laste van een huis met toebehoren, aan het gasthuis. 1452 januari 7
1452
1 charter
2.2.2.2.3 Buiten de stad
2.2.2.2.3.1 Vrijdom van de stad

34

Akte van vesging door Johannes z.v.w. Arnoldus Henrixs. van den Hovel aan het gasthuis
van een erfcijns van 3 carolusguldens ten laste van een huis, erf, hof, korenschuur en 6 à 7
lopenzaad land te Griensvenne gelegen 'op die Dungen'. 1570 januari 5
1570
1 charter
2.2.2.2.3.2 Boxtel

35

Akte van overdracht door Jan Jansz. van Hedel e.v. Maryke d.v.w. Seger Jacobsz., viskoper,
aan het gasthuis van 2 erfcijnzen van 6 gulden, ten laste van een perceel akkerland, 'den
Leegen Vastuijn', groot 6 lopenzaad, in de hertgang van Tongeren. 1640 november 26
1640

36

Akte van vesging door Marten z.v. Thomas Gerartsz. van Orthen e.v. Mayke d.v.w. Peter
Ruen aan het gasthuis van een erfcijns van 5 carolusguldens (losbaar met f.100,-) t.l.v. de
hel van een huis, erf, hof, hofstad en boomgaard in de 'Lange Steenstraete'. 1646 januari
9
1646
1 charter
2.2.2.2.3.3 Empel

37

Codicil uit het testament ten overstaan van notaris Simon van Welle van Ghysbert
Hendrickssoen van Ympell, waarin hij legateert aan het gasthuis een erfcijns van een halve
stuiver, een erfcijns van twee gulden uit 3 gulden en een grauwe rok. Met retroakte 1530
1539 september 8
1539
1 charter
2.2.2.2.3.4 Enschot

38

Akte van overdracht door Mathijs van Bilsen, voogd van Pauwel zoon van Pauwel Claessen
en Elizabeth, dochter van Willem Fransen, aan Jan Peeters van Oss van een erfcijns

van f.6.6. ten laste van een huis en 9 lopenzaad en 11 roeden land. Met koopakte en
retroakten sinds 1633. 1661 december 15
1633-1661
3 charters en 1 stuk
2.2.2.2.3.5 Erp/Haaren
39

Akte van overdracht door Engelen weduwe van Gojert Loeﬀ van der Sloot van een
erfcijns van 10 carolusguldens ten laste van een huis en 9 lopenzaad land te Erp en 10
lopenzaad akker- en weiland aan 'de Voort' te Haaren. Met retroaktum 1662. 1683 januari
7
1662-1683
2 charters
2.2.2.2.3.6 Geﬀen

40

Akte van vesging door Wynandus zoon van wijlen Wolterus Meeus van een erfcijns van 6
carolusguldens ten laste van een huis en 3 lopenzaad land, tussen 'die Brugstraet' en 'dat
Broeck'. 1538 maart 26
1538
1 charter

41

Akte van overdracht door Pero, Jacob, Handrik, Johannes Spierinx, Hendrik Cleermans,
echtgenoot van Maria Spierinx, Marianne en Barbara Spierinx, en notaris Hendrik van
Roerdam, procurator van Dirck Spierinx, allen woonachg te Haarlem, van eenvierde van
een erfcijns van f.18,- ten laste van onderpanden 'op de Donck'. Met bijlage en retroakte
sinds 1633. 1730 maart 30
1633-1730
3 charters en 1 stuk

42

Akte van Aestae door de sekretaris van Geﬀen, dat de pacht van een stuk akkerland
over 1692 is vervallen en dat de pachters de pacht van 1694 niet kunnen betalen wegens
grote hagelschade. 1695 maart 21
1695
2.2.2.2.3.7 Haren in het graafschap Megen

43

Akte van vesging door Hendrik Jan Vosch aan het gasthuis van een erfcijns van 15
gulden, losbaar met f.300.- ten laste van de hel van een morgen land gelegen 'in de
Luijst'. Met bijlage. 1667 november 23
1667
1 charter en 1 stuk
2.2.2.2.3.8 Lith

44

Akte van overdracht door Willelmus Egensoen aan het gasthuis van een erfcijns van 2
pond ten laste van een huis en hof 'aen die Achterstraet', onmiddellijk na zijn dood te
aanvaarden. Met retroakte 1464. 1483 april 18
1464-1483
2 charters
2.2.2.2.3.9 Nieuwkuijk

45

Akte van overdracht door Willebort z.v.w. Theunis Ariens aan het gasthuis van een erfcijns
van 20 gulden ten laste van 4 hont land met een huis erop staande voor de hel en 3,75
hont teulland. 1663 juli 18
1663
1 charter
2.2.2.2.3.10 Orthen

46

Akte van overdracht door Willelmus Cloen aan Henricus Pelgrom ten behoeve van
Henricus z.v.w. Arnoldus Hall van een erfcijns bij de `Olye Wyel`. Met bijbehorende akte.
1472 april 2
1472
2 charters

47

Akte van overdracht door Johannes z.v.w. Goeswinus van Nyewael aan het gasthuis van
een erfcijns van 6 pond ten laste van 4½ morgen land 'in de Herven' en een huis met
toebehoren, 7 hont land. Met retroakte 1438. 1457 juli 29
1438-1457
2 charters
2.2.2.2.3.11 Schijndel

48

Proces-verbaal en rekening van de openbare verkoop van goederen van Jenneke d.v. Delis
Hendrickx van den Vorstenbosch, waarop onder meer een erfcijns ten behoeve van het
gasthuis, groot f.10,- rust. 1697 maart 22 authenek afschri
1697
1 kathern
N.B.: afgehoord door schuldeisers en schepen-commissarissen

49

Exploot van de groenroede op verzoek van Gijsbert de Jongh, sekretaris van Schijndel,
inzake de opzegging van een erfcijns van f.2-16-0. Met retroakte 1456. 1735 juli 7
1456-1735
1 charter en 1 stuk
2.2.2.2.3.12 zonder plaatsaanduiding

50

Beschikking van de provisoren inzake de kwijtschelding van 7 van de 11 jaar achterstand in
de betaling van een rente door Aert Dirickxen van Well. 1631 december 24
1631
2.2.2.2.4 Obigaes
2.2.2.2.4.1 Ten laste van de stad Den Bosch

51

Akte van overdracht door Isaac van de Graaf, kommies van de ontvanger van de beden in
het kwarer van Den Bosch aan het gasthuis van een rente van f.16,- losbaar met f.400,(nr.III-40, verkocht 1 november 1525). 1696 maart 30
1696
1 charter

52

Akte van verkoop door het stadsbestuur aan het gasthuis van een obligae van f365.5 à
4%. 1699 januari 9
1699

53

Akte van verkoop door het stadsbestuur aan het gasthuis van een obligae van f.500,- à
3%. 1734 februari 9
1734
1 charter

54

Akte van cessie door Hartog Simon, koopman aan het gasthuis van een obligae van
f.125,- à 3½%. Met bijlage en retroakte 1798. 1802 april 2
1798-1802

55

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van f.800,- à 3%. 1743 januari 1
1743

56

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van f.200,- à 3%. 1745 juli 1
1745

57

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van f.400,- à 3%. 1745
september 15
1745

58

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van f.600,- à 3½%. 1749
december 22
1749

2.2.2.2.4.2 Ten laste van de staten van Brabant
59

Akte van overdracht door Johan Ferdinant van der Steegen en Maximiliana Sophia van der
Steegen en een lijfrente van f.32,- (gevesgd 20 april 1537). 1699 januari 3
1537-1699
1 charter
2.2.2.2.4.3 Ten laste van de Generaliteit

60

Akte van overeenkomst tussen de regenten van het Weeshuis, de regenten van de
Nederlands-Duitse diakonie, de blomeesters van de Orthenstraat en de provisoren van
het van de Avennegasthuis, inzake het uitkopen van de drie laatste genoemde parjen
door het Weeshuis van het legaat uit het testament van Jacob van Hilverson, namelijk 1/5
van een obligae van f.2000,-. 1745 september 14
1745
2.2.2.2.5 Schuldbekentenissen

61

Akte van schuldbekentenis ten laste van Geeraert en Jan van Empel van f.300,- à 5 %. 1680
maart 2
1680
1 charter

62

Akte van schuldbekentenis ten laste van Laurens Vercamen van f.100,- à 5 %. 1683 april 14
1683
1 charter

63

Akte van schuldbekentenis ten laste van Johanna Schrieck w.v. Claas Jan Heeren van
f.100,- à 4% als onderpand 3 huisjes in de Windmolenbergstraat 'Achter de Klyne Valk'.
1728 januari 23
1728
1 charter
2.2.2.3 Erfpachten
2.2.2.3.1 Binnen de stad
2.2.2.3.1.1 Achter de Mandenmakers

64

Vidimus door de schepenen van Den Bosch van een schepenakte (1585), waarbij het
Groot-Gasthuis overdraagt aan Lamberd z.v.w Jacob Horstkens een huis + 2 cameren
met bijbehorend grond, belast met een erfpacht van 1 sester erwten t.b.v. het van de
Avennegasthuis. 1593 januari 26
1593
1 charter
2.2.2.3.2 Buiten de stad
2.2.2.3.2.1 Boxtel

65

Vidimus door schepenen van Den Bosch van een akte van vesging (1391) door Henricus
z.v.w. Henricus de Rode de Hal van een erfpacht van 12 lopen rogge t.l.v. 1/5 van alle
erfgoederen van wijlen Willelmus de Hoelt in de parochie van Boxtel. 1413 april 10
1413
1 charter
2.2.2.3.2.2 Gerwen

66

Akte van overdracht door de voogden van Jan z.v. Ghysbert Jansz van de Ven van een
erfpacht van 1 mud rogge ten laste van 3 percelen, 2½ lopenzaad land, 1 dagmaat beemd
'Den Mortel' en 2½ lopenzaad 'in die Hoeven'. Met retroakte 1541, 1543. 1648 november
26
1541-1648
3 charters
2.2.2.3.2.3 Haren bij Oisterwijk

67

Codicil uit het testament voor notaris Philippus van Bonyngen van Katherina d.v.w.
Johannes Nesenzoen, alias van der Teynden, betreﬀende een legaat van een erfpacht
van ½ mud rogge uit de hel van een stuk beemd 'dat Kerkelhovensebroec' onder 'die
Voerdel' onder 'Belver', aan haar zuster Agnes. 1449 juli 30
1449
1 charter
N.B.: dorsaal: aantekening betreﬀende overdracht aan het gasthuis

2.2.2.3.2.4 Nuland
68

Akte van overdracht door Wouterus Gast van een erfpacht van 1 mud rogge t.l.v. een
stuk akkerland `biden Molengrave'. Met akte van verkoop en retroakte 1662, 1765. 1771
augustus 14
1662-1771
3 charters en 1 stuk
2.2.2.3.2.5 Oss

69

Akte van overdracht door Johannes z.v. Goeswinus van Nyewael van een erfpacht van 1
mud rogge t.l.v. een huis en hof 'op Amstel' en een stuk bouwland 'op Ghemerscoet'. Met
retroakte 1423. 1454 mei 10
1423-1454
1 charter en 1 stuk
2.2.2.3.2.6 Riethoven

70

Akte van vesging door Bela d.v.w. Andreas Andreas Tymmerman van de hel van
een erfpacht ten laste van 2½ bunder land 'dat Molenvenne' en een stuk beemd in de
parochie van Riethoven en een huis met toebehoren in de parochie van Oerle. 1465
oktober 22
1465
1 charter
2.2.2.3.2.7 Rosmalen

71

Akte van vesging door Henricus van Henxtem z.v.w. Ghibo van een erfpacht van 1
mud rogge ten laste van een huis met toebehoren, ½ mudzaad land 'Bruggen' 6 bunder
'te Bruggen', 10 lopenzaad 'Heze'en nog 6 lopenzaad en eenhalf mudzaad land. 1440
december 19
1440
1 charter
2.2.2.3.2.8 Tilburg

72

Akte van overdracht door Laureijns z.v. Jan Verhaere, Maria d.v. Maijke Verhaeren,
Jenneke van der Dongen, w.v. Hendrick Loeﬀs van der Grueﬀ en Catalijn Gruijters, w.v. Jan
Loeﬀs van der Grueﬀ, van een erfpacht van 1 mud rogge ten laste van onderpanden te
Tilburg en Den Bosch. 1679 maart 22
1679
1 charter

73

Appointement van schepenen van Den Bosch, waarbij zij de provisoren toestemming
geven Adriaan Frijssen de achterstallige erfpacht van 1 mud rogge 'aen 't Laer' kwijt te
schelden. 1699 mei 25
1699
2.2.2.3.2.9 Udenhout

74

Vonnis van de schepenen van Den Bosch in de zaak tussen Frans Dierickx Loeﬀ van der
Sloot en Gerert Adriaensz, waarbij de laatste in verband met de oorlogsomstandigheden
1 jaar van 4 jaar achterstallige betaling van een erfpacht van 1 mud kwijtschelden. Met
bijlage. 1631 december 21
1631
2 geliasseerde stukken

2.2.2.4 Schenkingen
75

Akte van schuldbekentenis t.l.v. Johannes Ruyssche z.v.w. Theodericus van 16 rijsgulden,
2/3 voor het van de Avennegasthuis en 1/3 voor het Sint-Eloysgasthuis. 1509 december
20
1509
1 charter
2.2.2.5 Lasten

76

Exploot van groenrode B. Huininck voor de rentmeester van het gasthuis, hem
aanzeggend f.300,- + de achterstallige rente terug te betalen aan Johannes Pel. 1730
augustus 28
1730
2.2.3 Verantwoording van het beheer

77

Register houdende, Staat van inkomsten aangelegd ± 1567, onregelmag bijgehouden
tot en met 1607; slot van rekening inkomsten van 1567, 1570, afgehoord 30 april 1570;
journaal van uitgaven, 1571 - ....; slot van de rekening, 1576- .... afgehoord 8 december
1580; journaal van uitgaven, 1567-1570. staat van ontvangsten, 1581; inventaris van de
inboedel van het gasthuis, zesende eeuw
1567-1607
N.B.: inventaris van Rooij (1918),no. 329AA

78

Manuaal van erfrenten en erfpachten aangelegd 1701, bijgehouden tot 1810; achterin
staat van overleden en nieuwe bewoners + de aan het gasthuis bij het overlijden
toegevallen kapitalen, 1712-1751.
1701-1810
N.B.: inventaris Van Rooij (1918), no 3298

79-87

Rekeningen van het gasthuis. 1618-1810
79

1618-1621, afgehoord 28 juni 1624 1621-1624, 19 juli 1624 1624-1627,
16 november 1627 1678-1680, 29 juni 1680 1680-1681, 21 mei 1681
1681-1683, 29 juni 1683 1683-1684 10 oktober 1684
1618-1684

80

1685-1686, afgehoord 29 juni 1686
1685-1686

81

1684-1693 1684-1685, afgehoord 9 mei 1686 1686-1687, 8 september
1687 1687-1688, 18 december 1688 1688-1689, 10 juni 1689 1689-1690,
8 juni 1690 1690-1691, 13 september 1691 1691-1692, 22 mei 1693
1692-1693, 22 mei 1693
1684-1693
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no 322

82

1693-1703 1693-1694, afgehoord 30 juni 1694 1694-1695, 15 mei 1695
1695-1696, 20 september 1696 1696-1697, 15 augustus 1697 1697-1698,
17 februari 1700 1798-1699, 17 februari 1700 1699-1700, 9 december
1702 1701-1702, 9 december 1702 1702-1703, 1 mei 1705
1693-1703
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no. 323

83

1703-1711 1703-1704, afgehoord 4 mei 1705 1704-1705, 27 december
1706 1705-1706, 27 december 1706 1706-1707, 1 juni 1707 1707-1708, 31

juli 1708 1708-1709, 22 juli 1709 1709-1710 7 oktober 1710 1710-1711 7
november 1711 1711 tot 1 november, niet afgehoord
1703-1711
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no. 324

84

1735-1753 1735-1736, afgehoord 1 april 1740 N.B.: voorin lijst van
kommensalen 1738-1740, 16 september 1741 1740-1742, 25 april 1744
1743-1748, 2 april 1754 1749-1753, 2 april 1754
1735-1753

85

1754-1772 1754-1759, afgehoord 11 juni 1761 1760-1763, 2 maart 1764
1764-1766, 15 januari 1768 1767-1769, 16 maart 1770 1770-1772, 2 maart
1773
1754-1772
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no 326

86

1773-1784 1773-1775, afgehoord 26 januari 1776 1776-1778, 30 juli 1779
1779-1781, 6 december 1782 1782-1784, 10 november 1786
1773-1784
N.B: inventaris van Rooij (1918), no 327

87

1785-1810 1785-1787, afgehoord 5 september 1788 1788-1790, 8 april
1791 1791-1793, 13 juni 1794 1794-1795, 16 november 1796 1807-1810,
28 juli 1812
1785-1810
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no 328

88

Manuaal van uitgaven 1740-1753.
1740-1753
N.B.: index achterin

89-91

Bijlage bij de rekening. 1740-1763
89

1740
1740

90

1748-1753
1748-1753

91

1762
1762

