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1 Stukken van algemene aard
1

Verslag van de toestand van het gasthuis. (17e eeuw)
1600-1699
2 Stukken betreﬀende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisae
2.1.1 Aard van de instelling
2.1.2 Bestuur

2

Akte van bemoeming door Georgius ab Austria, bisschop van Luik, van mr. Johannes van
der Stegen en mr. Godefridus de Ruyther tot provisoren. 1554 februari 24
1554
1 charter
2.1.3 Personeel

3

Instruke voor de rentmeesters van de gasthuizen te 's-Hertogenbosch. 1732 november
29
1732
1 katern
2.2 Taak
2.2.1 Zorg voor de kommensalen
2.2.1.1 Huisvesng

4

Akte waarbij de aartsdeken van de Kempen zijn toestemming verleent aan de provisoren
om een huis aan de Sint-Jacobsstraat te verkopen en een ander huis aan te kopen,
daarachter gelegen, dat geschikter is voor de huisvesng van de kommensalen. 1524
januari 23
1524
2.2.1.2 Huishouding

5

Rantsoenlijsten van de kommensalen en de dienstmaagd. (17e eeuw)
1600-1699

6

Besluit van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij het gasthuis ter bestrijding van de
ﬁnanciële problemen toestaan, rantsoenering op het verstrekte voedsel toe te staan. Met
bijlage. 1776 authenek afschri
1776
2 stukken

2 stukken

2.2.1.3 Kommensalen
7

Reglement van het gasthuis, (17e eeuw) 18e eeuws afschri
1600-1799

8

Besluit van de schepenen, waarbij zij het gasthuis toestaan voortaan ﬂ 60.- entreegeld van
de nieuwe kommensalen te vragen. 1763 december 22 authenek afschri
1763
2.2.2 Beheer van het vermogen

2.2.2.1 Algemeen
9

Staat erfcijnzen, erpfachten en pachten van het gasthuis. 1596
1596

1 katern

2.2.2.2 Onroerend goed
2.2.2.2.1 Binnen de stad
2.2.2.2.1.1 Hinthamerstraat/Hinthamereind
10

Akte van overdracht aan Huygeman Tenghnagel van twee huizen, waarvan een naast het
gasthuis. 1525 oktober 3
1525
1 charter

11

Appointment van het stadsbestuur, waarbij aan de provisoren wordt toegestaan het in
vervallen geraakte huis, dat bewoond werd door wijlen Dirck Willems. Bijl en verlaten is
door zijn weduwe openbaar te verkopen. Met bijlagen 1596
1596
1 verbroken lias

12

Akte van verpachng aan Gerit de Leeuw van de hel van een hof achter het gasthuis.
Met bijlage. 1751 februari 2. Met hernieuwing 1762
1751-1762
2 stukken

13

Brief van J.G. de Voocht te Tongelre, provisor, aan de rentmeester opdracht gee
de nalage pachter van de gasthuishof de pacht op te zeggen en de hof publiek te
verpachten. 1807 februari 23
1807
2.2.2.2.2 Buiten de stad
2.2.2.2.2.1 Verschillende plaatsen

14

Besluit van de schepenen van de stad, waarbij zij de rentmeester toestaan percelen te
Geﬀen, Hintham, Kessel, Nuland en Rosmalen openbaar te verkopen. Met bijlage. 1791
februari authenek afschri
1791
2 stukken
2.2.2.2.2.2 Hoogeloon

15

Akte van aestae door de schepenen van Hoogeloon op verzoek van Jacobus Hendricx,
dat deze ten gevolg van natuurlijke omstandigheden de pacht, Fﬂ 8.- achterstand, niet kan
betalen, tenzij hem deze wordt kwijtgescholden en voor de komende 6 jaar voor de hel
wordt berekend. Met bijlage 1726 maart 10 authenek afschri
1726
2 stukken
2.2.2.2.2.3 Nuland

16

Appointment van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij de rentmeester van het
gasthuis toestaan 2 morgen braakliggend land 'op het Nuland' te verpachten. Met bijlage
1667. 1667 april 19
1667
2.2.2.2.2.4 Rosmalen

17

Besluit van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij de rentmeester van het gasthuis
toestaan aan weduwe Hendrik Heeren een sinds 1748 jdelijk uit de administrae vermist
weiland van 1½ morgen te verkopen. Met bijlagen. 1764 mei 29 authenek afschri

1764
2.2.2.3 Renten uit kapitaal
2.2.2.3.1 Algemeen
18

Akte, waarbij de blokmeesters van het Hinthamereinde een erfcijns van 4.10
Carolusgulden, losbaar met Fl 75.- ten laste van alle goederen van het blok, beloven
te betalen aan Margarete dochter van wijlen Nycolaus van den Bossche voor 2/3 in
vruchtgebruik om na haar dood toe te vallen aan het gasthuis. 1564 oktober 31
1564
1 charter

19

Appointment van de schepenen van Den Bosch, waarbij zij toestaan twee bouwvallige
cameren van het gasthuis af te breken en de opbrengst van de verkoop van het materiaal
te beleggen. 1600 april 27
1600

20

Dossier inzake een proces voor schepenen van Helmond tegen Lambert Cordenier uit
Stratum, betreﬀende het recht op een kapitaal van ? 413.- uit de nalatenschap van Dirck
Wageman. 1727-1730
1727-1730
2.2.2.3.2 Binnen de stad
2.2.2.3.2.1 Beurdsestraat

21

Akte van overdracht door Walterus zoon van wijlen Theodorus Godescalx aan
Henricus Pricken zoon van wijlen Henricus, voor eenderde ten behoeve van het
Ulemansgasthuis, voor eenderde tbv het Van-de-Avennegasthuis en voor eenderde tbv
het Meelmansgasthuis. Met retroactum 1395 (afschri) 1426 november 29
1395-1426
1 charter en 1 stuk
N.B.: dorsaal Anna van den Broeck-gasthuis

2.2.2.3.2.2 Gasthuisstraat
22

Akte van vesging door Andreas Vos zoon van wijlen Henricus van een erfcijns van 4 pond
ten laste van 2 huizen en 4 kamers naast elkaar gelegen, geheten 's-Hertogenhoﬀ'. 1453
september 24 met 18e eeuws afschri
1453
2.2.2.3.2.3 Hinthamereind

23

Akte van vesging door Danyel zoon van wijlen Danyel van Roesmont van een erfcijns van
3 pond ten laste van een achterhuis en erf van wijlen Arnoldus Hantscoenmaker en een
pad van 7 voet breed van het achterhuis naar de straat. 1429 april 19
1429
1 charter

24

Appointment van schepenen van Den Bosch, waarbij zij toestaan een huis en hof
strekkend tot aan de stadsmuur openbaar te verkopen wegens achterstallige betaling van
een erfcijns van 4 carolusgulden. 1592 juli 27
1592
2.2.2.3.2.4 Hinthamerstraat

25

Akte van overdracht door Lambert van Middelrode, smid, van een erfcijns van 3 pond ten
laste van het huis 'de Boekel'. 1412 november 10 17e eeuws afschri
1412-1699

26

Testament van Ghiselbertus Herinc zoon van Hubertus van Hoculem waarin onder andere
een legaat van een erfcijns van 50 schellingen (oude Tourse groten) ten laste van een erf
tegenover het woonhuis van Willelmus Loyer. Met retroacta 1335, 1415. 1415 juli 14
1335-1415
3 charters

27

Akte van overdracht door Everardus zoon van wijlen Everits, uit Berlikum van een erfcijns
van 3 pond van laste van het huis 'de Ossekop'. 1450 augustus 7
1450
1 charter

28

Akte van vesging door Paulus zoon van wijlen Henricus Rovers, nastelmeker, van een
erfcijns van 6 pond ten laste van een huis, erf, hof en aangrenzende cameren. Met
retroactum 1390. 1459 april 2
1390-1459
2 charters

29

Akte van vesging door Henricuszoon van Andreas de Rode, smit, van een erfcijns van 3
pond ten laste van zijn eigen huis. 1741 april 3
1741
3 charters

30

Akte van verkoop door Jacobus zoon van wijlen Johannes Hermansz en Theoderica,
dochter van Willelmus Keymp, van een erfcijns van 6 rijnsgulden ten laste van een huis,
erf, hof en enige cameren in een steegje 'in den Bogart' achter 'die drie Mollen'. 1525
januari 16
1525
1 charter

31

Akte van vesging door Marijke dochter van Huyghman Tyngnagel ten behoeve van
Lambrecht Jansz. van Beerlijcken van een erfcijns van 9 carolusgulden ten laste van een
huis 'achter de drie Mollen'. 1557 maart 14 authenek afschri
1557
2.2.2.3.2.5 Lange Putstraat

32

Akte van overdracht door Lambertus van der Hoeven en Johannes Perman, zijn
schoonbroer, aan Johannes Koyt van een erfcijns van 20 schelling ten laste van een huis in
de straat tussen de Peperstraat en de Kolperstraat. 1394 april 27
1394
1 charter
2.2.2.3.2.6 Markt

33

Testament van Jua dochter van wijlen Wilhelmus Copten, waarin onder andere een
legaat aan het gasthuis van een erfcijns van een pond, uit 15 pond, ten laste van twee
huizen bij het huis van Petrus van Best zoon van Godefridus Tesmekers. 1439 augustus 11
1439
1 charter
2.2.2.3.2.7 Ridderstraat

34

Akte van vesging door Johannes van Zassen, chirurgijn, voor Johannes Scorpinck van een
erfcijns van 2½ pond ten laste van het huis van eerstgenoemde. 1496 januari 28 Met 18e
eeuws afschri
1496-1799
1 charter en 1 stuk
2.2.2.3.2.8 Snelstraat

35

Akte van overdracht door Goeswinus van Best zoon van wijlen Goeswinus en Mechldis
dochter van wijlen Arnoldus Vranckensoen, echtgenoot van wijlen Eringarda, van een
erfcijns van 9 pond ten laste van een stenen huis en erf. 1508 augustus 9 Met 18e eeuws
afschri
1508-1799
1 charter en 1 stuk

2.2.2.3.2.9 Verwersstraat
36

Akte van overdracht door Herbertus Hals zoon van Rodolphus van een erfcijns van 3 pond
ten laste van een huis. Met retroactum 1464. 1469 december 18
1464-1469
2 charters
2.2.2.3.3 Buiten de stad
2.2.2.3.3.1 Vrijdom - Den Dungen

37

Akte van vesging door de 3 kinderen van Ariken, dochter van wijlen Adrianus zoon van
Adrianus Peeters, en weduwe van Gysbert Antonisz., haar tweede echtgenoot, van een
erfcijns van 10 carolusgulden ten laste van 4 lopenzaad land, huis, erf, hof en boomgaard
'op ten Poeldonck'. 1626 december 12
1626
1 charter
2.2.2.3.3.2 Berghem

38

Akte van overdracht door Leonart Cornelisz, namens zijn echtgenote Catharina, dochter
van Leenart Lamberts aan Herman Hermansz. van een erfcijns van ﬂ 5.5. ten laste van een
huis en een morgen akkerland aan de 'Spaenderstraat' en een kamp land van 1 morgen te
Haren. 1614 april 5 afschri
1614

39

Akte van vesging door Peeter zoon van wijlen Goyaert Peetersz van den Ploo van
een erfcijns van 11.5. carolusgulden ten laste van een huis, 1 morgen teulland en 1½
lopenzaad akkerland 'aent Bercheynde'. 1626 oktober 27
1626
1 charter

40

Akte van vesging door Leonardt zoon van wijlen Cornelis van Heessen en Margriet
dochter van Leonart Leonartsz. van een erfcijns van 6 carolusgulden ten laste van een
huis, erf, hof, boomgaard en 1 morgen akkerland 'in de Spaenstraat'. 1636 maart 12
1636
1 charter

41

Akte van vesging door Jan de Smit en Jan van Heck van een erfcijns van 5 carolusgulden
ten laste van een huis en 5 hont land 'aent Boegerent' 1665 januari 24
1665
1 charter

42

Akte van vesging door Willem Gerit Joachim van een erfcijns van 18 carolusgulden ten
laste van een huis, hof en 2½ morgen land 'aent Duereijdt'. 1666 augustus 24
1666
1 charter

43

Mandaat van de rentmeester van het gasthuis aan 's Lands deurwaarder C. Barbie om de
kinderen van Dirck Roeloﬀ Hoeks tot betaling van een achterstallige erfcijns van ﬂ 5 over
de jaren 1778 - 1780 te sommeren. 1780 juni 14
1778-1780

44

Exploot van 's Lands deurwaarder aan Francis van Deutekom tot betaling van een
achterstallige erfcijns over 2 jaar, bij elkaar ﬂ 18.- 1789 april 27
1789
2.2.2.3.3.3 Best

45

Akte van overdracht door Johannes van Bladel, bakker, en Gerardus Salder, echtgenoot
van Aleydis, dochter van Johannes, van een erfcijns van 2 oude gouden penningen ten
laste van een huis en hof in 'die Braken' te Best onder de parochie van Oirschot. Met
retroacta sinds 1385 1400 november 20
1385-1400
3 charters in een verbroken lias

2.2.2.3.3.4 Dinther
46

Akte van overdracht door Henrick Claesz. op d'Aa en Roe Henricks, voormalig voogd
van Leendert zoon van Peter Claesz. op d'Aa van een kapitaal van 275 carolusgulden met
als onderpand een huis, brouwhuis, brouwgetouw met aanliggend teul- en weiland en
houtwas. Met retroactum 1652. 1667 ..... 14
1652-1667
2 charters
2.2.2.3.3.5 Empel

47

Akte van vesging door Johannes die Hoel zoon van wijlen Johannes van een erfcijns van 2
oude gouden penningen ten laste van een hoeve 'Henxtem'. 1442 februari 20
1442
1 charter

48

Akte van uitgie door de provisoren van het gasthuis van 10 hont land tegen de dijklasten
en een erfcijns van 7 pond aan Daniël, zoon van wijlen Oo Teerlinck van Rooij. 1521 april
5
1521
1 charter
2.2.2.3.3.6 Erp

49

Akte van overdracht door Godefridus natuurlijke zoon van wijlen Marcelius Jansz. van
Uden en Katharina Geerlinx van een erfcijns van 3½ carolusgulden ten laste van een wei
in de 'Varenbeempt' en 3 lopenzaad bouwland. Met retroactum 1570 en 18e eeuws
afschri. 1607 januari 27
1607
2 charters en 1 stuk

50

Akte van overdracht door Godefridus, natuurlijke zoon van wijlen Marcelius Jansz. en
Katharina Geerlinx van een erfcijns van 4 pond ten laste van een huis en 1½ lopenzaad 'int
Ondervelt bij den Boom'. 1607 januari 27
1607
1 charter
2.2.2.3.3.7 Esch

51

Beschikking van schepenen van Den Bosch, waarbij zij aan de weduwe van Willem van
Giersbergen opdracht geven een achterstallige erfcijns van 6 carolusgulden ten laste van 4
dagmaten beemd over 7 jaar, in 2 maal te voldoen. Met retroacta sinds 1538. 1605 mei 11
1605
2.2.2.3.3.8 Hintham

52

Akte van vesging voor Wermarus Wermer, zoon van wijlen Johannes Everarts en van
Katharina dochter van wijlen Matheus zoon van wijlen Matheus Padbroeck van een
erfcijns van 4 pond ten laste van een windmolen op 'de Steenwech' onder Hintham. 1508
oktober 13
1508
1 charter
2.2.2.3.3.9 Hoogeloon

53

Akte van overdracht door Jan-Bapst, zoon van Joost Loeﬀ van der Sloot van een erfcijns
van 8 gulden ten laste van een hoeve, boomgaard en 6 lopenzaad aangrenzend land 'op
Hoogh Casteren achter den Bosch'. 1693 oktober 6
1693
1 charter
2.2.2.3.3.10 Nuland

54

Akte van overdracht door Wouter zoon van wijlen Aert Herberts en van Ernke dochter
van wijlen Aert Hendrickx van een erfcijns van 5 carolusgulden ten laste van 2 morgen
hooiland, 'het Hoechcampken' 'op Nullant'. 1659 mei 2
1659
1 charter
2.2.2.3.3.11 Oirschot

55

Mandaat van de rentmeester van het gasthuis aan 's Lands deurwaarder C.Barbie om de
weduwe van Jan Dirks van den Hurk tot betaling van een achterstallige erfcijns van ? 1-1-0
over de jaren 1785 - 1787 te sommeren. 1788 augustus 27
1785-1787
2.2.2.3.3.12 Rosmalen

56

Akte van overdracht door Henrick zoon van wijlen Nicolaes van den Kerckhoven aan
Peeter van Bruggen van een erfcijns van 4 pond ten laste van 1/3 van 3 morgen land
'Bruggensche Vliedart'. 1387 januari 9
1387
1 charter

57

Akte van overdracht door Maria van der Voorn, weduwe van Jan de Kock, bij leven
sekretaris van Rosmalen, van een erfcijns van 5% over ﬂ 300 ten laste van verschillende
percelen. 1696 augustus 17
1696
1 charter
2.2.2.3.3.13 Schijndel

58

Testament ten overstaan van notaris Adrianus Zegheri de Ruijther van Elisabeth dochter
van ..... waarin onder meer een erfcijns van 3 pond ten laste van 5 lopenzaad akkerland
'opt Lueleind'. Met retroacta sinds 1482. 1543 september 18
1482-1543
3 charters
2.2.2.3.3.14 Sint-Michielsgestel

59

Akte van vesging door Huijbert en Peter, zoons van wijlen Dierck Huijberts en Anneke,
dochter van Theunis Theunisz van der Merendonck van een erfcijns van 5 carolusgulden
ten laste van 2/5 van 3½ lopenzaad teulland 'aen den Broeckstraet' en ten laste van 6½
lopenzaad akkerland in Schijndel. Met bijlage. 1662 juni 9
1662
2 stukken
2.2.2.3.3.15 Sint-Oedenrode

60

Akte van vesging ten overstaan van schepenen van Sint-Oedenrode door Arnt van Eerde
aan Herman Tesschemeker, zoon van wijlen Roelof Roef, die snijder van Rode, van een
erfcijns van 12 oude Tourse groten ten laste van een perceel land. 1396 april 9
1396
1 charter

61

Akte van vesging door Petrus zoon van wijlen Egidius van Erp, namens Margereta,
dochter van wijlen Willelmus Willemsz Gysen voor Lambertus zoon van Johannes Ruen,
van een erfcijns van 3½ carolusgulden ten laste van de hel van een huis, erf, hof, schuur
en een maldraad land, waarin 'Duymkens erﬀve' ligt, onder Neynsel'. 1577 juli 5
1577
1 charter
2.2.2.3.3.16 Ooijen/Teeﬀelen

62

Akte van overdracht door Marnus zoon van wijlen Sander van Lith aan zijn dochter
Culandina van een erfcijns van 2 carolusgulden ten laste van huis, erf, en hof en 11 hont
land op 'den Bollinck' en nog een erfcijns van 2 carolusgulden ten laste van 1½ morgen en

7 hont land aldaar en ten laste van 4 hont land in 'Ronwingen' en 7 hont land 'in die Cleijn
Rijdt'. Met retroactum 1547. 1555 april 1
1555
2 charters
63

Exploot van deurwaarder C. Barbie aan Gerardus Bodestaf van Megen tot betaling van
een achterstallige erfcijns over 2 jaar, bij elkaar 50 stuivers. Met retroactum 1433. (1790)
1433-1790
1 charter en 1 stuk
2.2.2.3.3.17 Udenhout

64

Akte van overdracht door Lambert van Deurne van een erfcijns van 5 pond ten laste van
twee naast elkaar gelegen huizen. 1439 januari 28 afschri (17e eeuw)
1439
2.2.2.3.3.18 Veghel

65

Akte van overdracht door Amelius van Bynderen zoon van wijlen Johannes aan Mabelia,
weduwe van Nicolaus van der Stegen, en na haar dood aan het Neynselsgasthuis en het
Meelmansgasthuis van een erfcijns van 16 pond ten laste van 2 hoeven 'op Ham' gelegen.
Met retroacta 1438. 1481 juli 6
1438-1481
3 charters
2.2.2.3.3.19 Zonder plaatsaanduiding

66

Testament ten overstaan van notaris Paulus Bochardi van Zulichem, waarbij Johannes
Broet, bontwerker, en zijn echtgenote Mechteldis o.m. aan elk van de 12 gasthuizen
van de armen binnen de stadswallen van Den Bosch een legaat van een erfcijns van 5
schellingen vermaken ten laste van al hun goederen. 1420 juli 13
1420
1 charter
2.2.2.3.4 Obligaes
2.2.2.3.4.1 Ten laste van Den Bosch

67

Akte van overdracht door Jacob en Lucia, kinderen van wijlen Dierick ter Bruggen en
Alitke, dochter van wijlen Jacob Schouten en van Luytke, dochter van Willelmus van
der Parren, aan Jan Cornelisz, administrateur van het gasthuis, ten behoeve van Pauwel
Gijsbertsz., kommensaal, en na diens dood ten behoeve van het gasthuis, van een
erfrente van 12 overlentse rijnsgulden. Met retroacta sinds 1513. 1611 augustus 30
1513-1611
3 charters

68

Akte van overdracht door Lenaert Peter Claesz. op d'Aa, kommensaal, van een losrente
van 20 carolusgulden, losbaar met ? 400.-, met onderpand de herberg van Mathijs Jan
Suijsken. 1667 maart 24
1667
1 charter

69

Akte van verkoop door Simon Hartog, koopman te 's-Hertogenbosch, van een obligae
van ﬂ 100.- á 3½ %. Met retroacta sinds 1796. 1800 juli 4 authenek afschri
1796-1800

70

Akte van verkoop door Marinus van Soomeren van obligaes van ﬂ 100.- á 3½ %. Met
retroactum 1796. 1801 augustus 4 authenek afschri
1796-1801
2 stukken
2.2.2.3.4.2 Ten laste van de Staten van Brabant

71

Staten van renten ten laste van de Staten in het kwarer van Den Bosch en in het kwarer
van Breda. 1800

1800

2 stukken

72

Akte van verkoop door de Staten van Brabant aan Yke, weduwe van Jan Broesz., van een
rente van 50 carolusgulden, losbaar met ﬂ 400. 1564
1564
1 charter

73

Akte van verkoop door de Staten van Brabant van een rente van 10 carolusgulden, losbaar
met ﬂ 120.- 1573 juni 25
1573
1 charter

74

Akte van overdracht door Adriaen Peeter Eymerts aan Matheus Adriaensz. van Herlaer,
koopman, van de hel van een rente van 25 carolusgulden, 8 jaar achterstallig. Met
retroacta sinds 1594. 1609 juli 28
1609
3 charters

75

Akte van overdracht door Maria, dochter van Henrick Colen, en weduwe van Joost Loeﬀ
van der Sloot, thans echtgenote van Tousijn van der Roose, van 2 jaarrenten, namelijk
12-10 carolusgulden, gereduceerd tot ﬂ 7.10 en van 25 carolusgulden, gereduceerd tot ﬂ
20. Met retroacta sinds 1563. 1672 maart 8
1563-1672
5 charters

76

Akte van overdracht door Maria Nagelmaeckers van 2 jaarrenten, namelijk van 9.7.6.
Rijnsgulden, gereduceerd tot 6 gulden, en van 18.15 carolusgulden, gereduceerd tot 12
gulden. Met retroacta sinds 1569. 1700 april 1
1569-1700

77

Akte van overdracht door Paulus Huijskens, advocaat, namens Gerard Beckers, echtgenoot
van Maria van Rijmen van een rente van ﬂ 15.-, gereduceerd tot 8 gulden van een rente
van ﬂ 4 en van een rente van 36 gulden, gereduceerd tot 23 gulden. Met bijlage en
retroacta sinds 1613. 1702 maart 31
1613-1702
1 charter en 3 stukken

78

Akte van overdracht door Petronella van Herlaer van een rente van ﬂ 30 gereduceerd tot
ﬂ 14.-, en van een rente van ﬂ 25, gereduceerd tot ﬂ 26.- Met retroacta sinds 1568. 1704
april 16
1704
4 charters

79

Akte van overdracht door Wouter Bank van een rente van ﬂ 12.- 1791 maart 7
1791

80

Akte van overdracht door Delis Jacob Smits, echtgenoot van Johanna van Geﬀen van twee
rentes van ﬂ 8.- en van ﬂ 6.- 1793 mei 13
1793
1 charter

1 charter

2.2.2.3.5 Schuldbekentenissen
81

Kwitane voor Jan zoon van Jan Janssen, kommensaal, van een schuldbekentenis van ﬂ
100.-, te betalen door Henrick Arntz van den Dungen, en van een van ﬂ 50.-, te betalen
door Beelke, weduwe van Peter Oen. 1636 oktober 10
1636

82

Akte van schuldbekentenis voor Herman Huijberts ten laste van Jan Aertssen van Loon,
van ﬂ 157.- 1637 januari 15
1637

83

Akte van overdracht door mr. Hendrick van Colen van een schuldbekentenis ten laste
van Harman Hendrix de Roij, Hendrick Jan Winters en Anneke Hermans de Roij van ﬂ
553.11.8.-. 1689 februari 11
1689

84

Akte van schuldbekentenis ten laste van Theunis, zoon van Hendrick Lamberts van 50
carolusgulden. 1691 juli 18
1691
1 charter
2.2.2.4 Erfpachten
2.2.2.4.1 Binnen de stad
2.2.2.4.1.1 Hinthamerstraat

85

Akte van overdracht door Aelbertus Aeb Riddersoen, zoon van wijlen Albertus van een
erfpacht van een half mud rogge ten laste van een huis, erf en hof. 1424 december 23
1424
1 charter
2.2.2.4.2 Buiten de stad
2.2.2.4.2.1 Geﬀen

86

Akte van overdracht door Johannes zoon van wijlen Arnoldus Janssoen en Maria, dochter
van wijlen Franciscus zoon van Leonius en wijlen Maria, dochter van Jacobus Suijskens,
van een erfpacht van 1 malder rogge ten laste van 7 maldzaat land 'Papendijck aen
Thecken' en ten laste van 1 sester land bij de Kerk, genaamd 'Doelen'. Met 18e eeuws
afschri. 1609 juli 10
1609
1 charter en 1 stuk
2.2.2.4.2.2 Oirschot

87

Akte van overdracht door Chrisna, dochter van wijlen Geradus Meelmans een erfpacht
van 2 mud rogge uit 6 mud ten laste van de landerijen 'ter Notelt' voor ¼ aan het
gasthuis van wijlen Jan Monijns en zijn echtgenote Alydis van Keulen, dochter van
Hendrick van Neynsel, op de Weverhuls; voor ¼ aan het Aert Keyts gasthuis op de
Hinthamerstraat; voor ¼ voor een gasthuis op de Windmolenberg; ¼ voor een gasthuis op
het Hinthamereinde. Met retroactum 1390. 1406 december 15 authenek afschri
1390-1406
2 stukken
2.2.2.4.2.3 Orthen / Empel

88

Akte, waarbij Adrianus zoon van Zegerus die Ruyter in het bezit is gesteld van een
erfpacht van 1 mud rogge, wegens achterstallige betaling, ten laste van een huis en
hof in Orthen, 5 morgen en 1½ hont land voorbij de 'Voert', en 10 hont 'Bergulen' te
Empel, waarna hij deze erfpacht hee verkocht aan Marcelius van Kriekenbeek, welke de
erfpacht verkocht aan het gasthuis. Met retroactum 1429. 1518 maart 20
1429-1518
2 charters
2.2.2.4.2.4 Rosmalen

89

Akte van overdracht door Joost Dierickx. van Berkel, echtgenoot van Cornelia, dochter van
Henrick Andriesz. en Catharina Monis, van ¼ van een erfpacht van 5 sester rogge ten laste
van 2 percelen van 2 sesterzaad 'den Looﬀoirtsche hoeve'. Met bijlage en retroacta sinds
1502. 1627 september 18
1502-1627
4 charters en 1 stuk
2.2.2.4.2.5 Schijndel

90

Testament ten overstaan van notaris Goeswinus Pauli van Nycolaus zoon van wijlen
Engbertus van Brabana, waarin onder meer een legaat van een erfpacht van een half
mud rogge. 1453 juni 22
1453
1 charter
2.2.2.4.2.6 Sint-Oedenrode

91

Akte van overdracht door Godefridus de Luet zoon van Hendrik die Houwer van een
erfpacht van 1 mud rogge ten laste van een perceel 'Caedwijc'. Met retroacta sinds 1409.
1414 november 15
1409-1414
3 charters en 1 stuk
2.2.2.4.2.7 Someren

92

Akte van overdracht door Gerardus, zoon van wijlen Johannes van Weert van een erfpacht
van 1 mud rogge. Met retroactum 1389. 1441 augustus 25 authenek afschri
1389-1441
2.2.2.4.2.8 Veghel

93

Akte van overdracht door Jacob en Herman, zoons van wijlen Geraerdus de Broes van een
erfpacht van een mud rogge ten laste van een akker van 12 lopenzaad. 1415 maart 8 18e
eeuws afschri
1415-1799
2.2.2.4.2.9 Zonder plaatsaanduiding

94

Testament ten overstaan van notaris Arnoldus Rovers van Godefridus Cuper, waarbij
hij onder meer vermaakt een erfpacht van 4 mud rogge aan het gasthuis bij de
Gevangenpoort, het Meelmansgasthuis en aan het gasthuis 'op den Papenhuls' of
Moensgasthuis, ieder voor 1/3 deel. 1423 december 15
1423
1 charter
2.2.3 Verantwoording van het beheer

95

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1708, bijgehouden tot en met 1730
1708-1730
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 356

96

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1731, bijgehouden tot en met 1792.
1731-1792
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 357 De jaren 1766-1786 ontbreken

97

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1479 koncept
1479

98

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1756-1760
1756-1760

1 katern

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 355.B. Afgehoord 26 juni 1761 Voorin lijst van kommensalen

99

Rekeningen van inkomsten en uitgaven 1763-1810
1763-1810

