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1 Stukken betreﬀende beide gasthuizen
1.1 Stukken van algemene aard
1

Notulen van een vergadering tussen de provisoren en de rentmeester, Wouter van
Wolfsbergen, van de van Mierden-gasthuizen en van de gekombineerde gasthuizen G.
van den Broeck, J. van Sambeeck, J. Moons en van de gekombineerde gasthuizen J. Uyer
Oisterwijck en G. de Weert, 1757 juli 4
1757
1.2 Stukken betreﬀende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Organisae
1.2.1.1 Aard van de instelling

2

Schngsakte door Adam van Mierde. Met 18e eeuws afschri. 1403 maart 17
1403
1 charter en 1 stuk
1.2.2 Taak
1.2.2.1 Zorg voor de kommensalen
1.2.2.2 Verantwoording van het beheer
1.3 Stukken betreﬀende het mannengasthuis
1.3.1 Taak
1.3.1.1 Zorg voor de kommensalen

3

Nota over de bewoners, hun inkoomgeld, voeding, drank, en dergelijke. Met een
kladversie. (midden 18e eeuw, voor 1763)
1750-1763
2 stukken
1.3.1.2 Beheer van het vermogen
1.3.1.2.1 Algemeen

4

Cartularia van erfcijnzen en erfpachten. lopend vanaf 1359
1359

N.B.: Eerste deel aangelegd 1599, arabische nummering. Tweede deel aangelegd 1493, romeinse
nummering. Beide bezien voorin een inhoudsopgave. Analyse in bijlage II. Zie van Rooij (1918),
inventaris no. 390

1.3.1.2.2 Onroerend goed
1.3.1.2.2.1 Buiten de stad
1.3.1.2.2.1.1 Dinther
5

Akte van verpachng aan Adriaan Boll van 11 lopenzaad hooiland, geheten 'de Wors', en
8 lopenzaad hooiland 'den Krommen Beemd' aan het einde van de 'Homelis Steggeen'
gelegen, voor 5 jaar, ﬂ 49.- per jaar. 1809 januari 2
1809

1.3.1.2.2.1.2 Helvoirt
6

Appointment van de provisoren inzake de hoogte van de pachtsom, die Cornelis Antonij
Pijnenburg en Rijck Aarts van Gestel moeten betalen. 1733 september 12
1733

7

Akte van verpachng aan Cornelis Antonissen Pijnenborg van de hoeve 'de Gaessel' en de
hoeve 'aent Laer' gedurende 4 jaar voor ﬂ 40.- en betalingen in natura. 1759 juni 5
1759
1 katern

8

Akte van verpachng aan Jan Coppens van de hoeve 'Gaessel' en de hoeve 'aent Laer',
gedurende 8 jaar, voor ? 72.10 en betalingen in natura. 1772 september 7
1772

9

Proces-verbaal van de openbare verkoop van de hoeve 'aent Laer'. 1779 april 29
1779
1.3.1.2.3 Missende rubriek
1.3.1.2.3.1 Binnen de stad

10

Akte van overdracht door Johannes Verhagen van een erfcijns van 9 gulden ten laste van
een huis 'Den Beerenbyt' op de Weversplaats. 1787 augustus 21
1787
1 charter
1.3.1.2.3.2 Buiten de stad
1.3.1.2.3.2.1 Vrijdom

11

Akte van vesging door Aelbert Claassen van Nuland van een kapitaal van ? 275.- á 4% ten
laste van bleekvelden of hooilanden 'buiten de Molensteegh'. 1720 april 6
1720
1 charter
1.3.1.2.3.2.2 Boxtel

12

Akte van vesging door Jan van Diephout, korporaal van de landdrost, van een losrente
van 10 gulden ten laste van een huis en hof in de Rechtestraat. 1675 november 27
1675
1 charter

13

Akte van overdracht door Abraham Verster, namens Allard Johan Gansneb genaamd
Tengnagel, rentmeester van de episkopale en andere geestelijke goederen, van een
jaarlijkse 'canon' van ﬂ 20.- ten laste van verschillende goederen te Boxtel en een
jaarrente van ﬂ 7.- en een van ﬂ 18 te Gemonde. 1766 oktober 29
1766
1.3.1.2.3.2.3 Sint-Oedenrode

14

Akte van erfdeling tussen Cornelis, Catharina en Emgart, kinderen van wijlen Jan Cornelis
Beelen, van 16 lopenzaad onder Eerde. 1564 april 12 authenek afschri
1564
1.3.1.2.3.3 Obligaes
1.3.1.2.3.3.1 Ten laste van de Staten van Brabant

15

Akte van overdracht door Woltherus van Wolfsbergen, rentmeester, van een obligae van
ﬂ 1000.-. 1752 september 21 authenek afschri
1752

1.3.1.2.3.3.2 Ten laste van de Generaliteit
16

Akte van overdracht door Peeter Hubert, kapitein, en zijn echtgenote Cornelia Maria van
Eybergen, van een obligae van ﬂ 2000.- Met retroactum 1708. 1758 juni 17 authenek
afschri
1708-1758
2 stukken
1.3.1.2.3.3.3 Ten laste van Holland en West-Friesland

17

Akte van overdracht door Johannes Sigismundis Scheﬀers van een obligae van ﬂ 2000.Met retroacta sinds 1766. 1779 augustus 17
1766-1779

18

Akte van overdracht door Johannes Sigismundis Scheﬀer van een obligae van ﬂ 1500.Met retroacta sinds 1772. 1770 september 12 authenek afschri
1770-1772

19

Akte van overdracht door Johannes Sigismundis Scheﬀer van een obligae van ﬂ 1000.-.
Met retroacta sinds 1722. 1780 december 5 authenek afschri
1722-1780

20

Akte van overdracht door Antoni Hermanus Helbach, echtgenoot van Petronella Cornelia
de Meij van obligae van ﬂ 1000.-. 1803 september 20 authenek afschri
1803
1.3.1.2.3.3.4 Ten laste van de Bataafse Republiek

21

Akte van overdracht door Johannes van Eijmeren, schoolmeester te Oirschot, van 2
naonale schuldbrieven, van ﬂ 1000.- en van ﬂ 400.-. 1802 mei 22 authenek afschri
1802
1.3.1.2.3.4 Schuldbekentenissen

22

Akte van schuldbekentenis ten laste van Willem Graham, heer van Avesteijn, van ﬂ
3250.- met als onderpand de aan hem overgedragen hoeve 'den Hanenbergh' gelegen op
'Loosbroec' onder Dinther. 1702 januari 10 authenek afschri
1702

23

Akte van schuldbekentenis ten laste van Johannes Smulders, Hendrikus Godeschalks en
Geerling den Haas van ﬂ 300.- á 4%. 1793 oktober 18
1793
1 charter
1.3.1.2.4 Erfpachten
1.3.1.2.4.1 Boxtel

24

Akte van overdracht door Abraham Verster, namens de weduwe van A.J. baron Gensneb
genaamd Tengnagel, rentmeester van de gekoﬁskeerde episkopale en andere geestelijke
goederen, van een erfpacht van een mud en een vat rogge uit goederen van het
voormalig Baselaarsklooster. 1774 juli 5
1774
1 charter
1.3.1.2.4.2 Dinther, Boxtel, Nistelrode

25

Akte van overdracht door Leopold, graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen van 4 erfpachten ten laste van goederen te
Dinther, samen 3 mud en 12½ vat rogge, een erfpacht van 12 vat rogge te Boxtel en een
erfpacht van een half mud rogge te Nistelrode. 1789 oktober 1 Met 20e eeuws afschri
1789
1 charter en 1 stuk

1.3.1.2.4.3 Enschot, Heukelum
26

Besluit van de provisoren, waarbij zij goedkeuring verlenen aan de executoriale verkoop
van de goederen van Anthonius Joost Smolders, Adriaen Puershoek, Jan Symen Emmen
en van Peternel, weduwe van Joost de Cort, aan Arnolus Pijenburg, wegens achterstallige
betaling van een erfpacht van 2 mud en 2 sester rogge. 1756 mei 25
1756
1.3.1.2.4.4 Liempde

27

Akte van overdracht door A.J. Gansneb genaamd Tengnagel, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen van een erfpacht van 5 mud rogge en van een
erfpacht van 1½ mud gerst ten laste van de end van Liempde. 1767 april 8
1767
1 charter
1.3.1.2.4.5 Oirschot

28

Vidimus van een akte van uitgie door Henricus Wilde en zijn zoons Henricus en Arnoldus
aan Johannes, zoon van wijlen Henricus van Arle, van een erfgoed, genaamd 'Clamergat',
onder Aerle. 1421 mei 29 authenek afschri
1421
1 charter
1.3.1.2.4.6 Woensel e.a

29

Akte van overdracht door Leopold graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen van een aantal (14) erfpachten ten laste
van goederen te Woensel, samen 14 mud, 2 vat en 6 kan rogge, een erfpacht van 4 vat
rogge ten laste van goederen te Bakel, en erfpacht van 3 mud, 2 vat rogge ten laste
van onderpanden te Strijp, een erfpacht van 3 mud rogge ten laste van onderpanden
te Deurne en een erfpacht van 2 mud rogge ten laste van goederen te Oirschot. Alle in
Peelse maat. 1790 maart 29
1790
1 charter in katernvorm
1.3.1.2.5 Lasten

30

Circulaire betreﬀende de verhoging van de stedelijke wijnaccijns met 4 stuivers per anker
om daarmee straatverlichng te bekosgen. Dorsaal aantekening inzake obligaes ten
laste van de stad Den Bosch. 1779 september 8
1779
1.3.1.3 Verantwoording van het beheer

31

Rekening van inkomsten en uitgaven van een gasthuis. (16e eeuw)
1500-1599

N.B.: Geïndenﬁceerd door vermelding van 13 mannen en een dienstmaagd. Inkompleet.

32

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1689 - 1691
1689-1691

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 388.B. Afgehoord 7 augustus 1694

33

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1792 - 1799
1792-1799

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 389 Afgehoord 7 september 1803 Voorin lijst van
kommensalen

1.4 Stukken betreﬀende het vrouwengasthuis
1.4.1 Taak

1 katern

1.4.1.1 Algemeen
34

Cartularium van erfcijnzen en erfpachten. Aangelegd 1604, lopend vanaf 1332.
1332-1604

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 391 Voorin inhoudsopgave. Veel afgeschreven akten zijn
authenek.

1.4.1.2 Renten uit kapitalen
1.4.1.2.1 Oirschot
35

Akte van overdracht door Abraham Verster, namens A. J. Gansneb genaamd Tengnagel,
rentmeester-generaal van de episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfcijns
van 30 gulden ten laste van verschillende onderpanden. 1767 okober 19
1767
1 charter
1.4.1.2.2 Sint-Michielsgestel

36

Akte van overdracht door Adriaen de Hont, zoon van Henrick, echtgenoot van Martyntke,
dochter van Jan en Marike van der Meer van een erfcijns van 9 gulden ten laste van een
huis, hof, schuur, met toebehoren. 1586
1586
1 charter
1.4.1.2.3 Someren

37

Akte van overdracht door Nicolaus zoon van wijlen Johannes van Roest aan de zonen van
Arnoldus Pauweter van een erfcijns van 3 rijnsgulden ten laste van een huis, erf, en hof,
samen 3 lopenzaad land, geheten 'Sartegaen'. 1526 januari 2
1526
1 katern
1.4.1.2.4 Teeﬀelen, Oss

38

Akte van vesging door Anthonis, zoon van Thonis Willemsen en door Jan zoon van
Evert den Grooten van een erfcijns van 11 gulden ten laste van een huis, erf, hof, teul- en
weiland, en ten laste van een huis, erf, hof, en 12 vatzaad in de Moelenstraat te Oss. 1660
oktober 29
1660
1 charter
1.4.1.2.5 Veghel

39

Verzoekschri van Jennke, weduwe van Rover van Groenendael en van Hendrik Ruen tot
kwijtschelding van een achterstallige cijns van ? 632.3.8. in verband met de runderstere.
Met bijlage. 1745 januari 30
1745
2 stukken
1.4.1.3 Obligaes
1.4.1.3.1 Ten laste van de stad

40

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van ﬂ 2200.- á 3%. 1737
oktober 30
1737
1.4.1.3.2 Ten lasten van de Staten van Brabant

41

Akte van overdracht door de executeurs van het testament van Anna Vijge, weduwe van
Aelbert van Deventer, van een obligae vn ﬂ 48.- losbaar met ﬂ 4.-. 1578 mei 31
1578
1 charter

42

Akte van overdracht door Abraham Verster, voogd van Florenna van Woerkom van 6
renten, samen ﬂ 8.15. Met retroacta sinds 1710. 1770 mei 10
1710-1770
1 omslag, waaronder 6 charters
1.4.1.4 Erfpachten

43

Uireksel uit de rekening betreﬀende betaling van een erfpacht van 2 mud rogge ten laste
van percelen te Geldrop. (1600) authenek afschri
1600
1.4.2 Verantwoording van het beheer

44

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1688 - 1691
1688-1691

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 388.A. Afgehoord 9 augustus 1695

