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1 Stukken van algemene aard
1

Register van resolues van de provisoren. 1732 - 1811
1732-1811

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 394 Voorin lijsten van kommensalen, 1758 - 1810 Folio I:
Instruke voor de rentmeester Folio 15: Kopie van de schngsakte Achterin inhoudsopgave. Voor
analyse zie bijlage II.

2 Stukken betreﬀende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisae
2

Testament ten overstaan van notaris Johannes Wilhelmi de Balen van Jan Schilder,
waarbij hij het door hem geschte gasthuis begiigt met twee huizen op Uilenburg,
het voor 8 vrouwen, 4 van vaders en 4 van moederszijde, als provisoren aanstelt de
deken van de Sint-Jan, de prior van de Kruisbroeders en de proosten van de Onze Lieve
Vrouwe Broederschap en het onder andere begiigt met een hoeve op de Plaetse te SintMichielsgestel. 1500 augustus 22 authenek afschri 1732
1500-1732
N.B.: Afschri in inventaris no. 1 folio 15

2.2 Taak
2.2.1 Zorg voor de kommensalen
3

Verzoekschri aan het stadsbestuur om de krankzinnige Maria Thijssen naar het
Zinnelooshuis te mogen overbrengen. 1787 september 10 klad
1787
2.2.2 Beheer van het vermogen
2.2.2.1 Algemeen

4

Beschikking van de Raad van State tot machging van de eerste deurwaarder ter
uitvaardiging van een exploot tot invordering van de schulden aan het gasthuis. 1735 mei
22 authenek afschri
1735
2.2.2.2 Onroerend goed
2.2.2.2.1 Binnen de stad

5

Akte van verkoop aan Symon Lyssen van een huis en erf op de Smalle Haven. Met bijlage.
1808 januari 6 authenek afschri
1808
2 stukken
2.2.2.2.2 Buiten de stad
2.2.2.2.2.1 Sint-Michielsgestel/Empel/Schijndel

6

Akte van verkoop van enige eiken- en lindebomen op de gasthuishoeve. Met bijlage. 1755
april 21
1755
1 katern

7

Dossier inzake de verkoop van de 'Schildershoeve', 'het Schilderskampken in de polder van
Empel' en 'de Schilderskamp' te Schijndel. 1787 - 1788
1787-1788

8

Akte van overdracht door Johannes zoon van wijlen Johannes die Bont van een erfcijns
van 5 pond ten laste van een huis en erf. 1536 mei 16
1536
1 charter
2.2.2.3 Renten uit kapitaal
2.2.2.3.1 Binnen de stad
2.2.2.3.1.2 Oude Huls

9

Akte van vesging door Gerardus zoon van Johannes en Gertrudis van Vairlair van een
erfcijns van 2½ rijnsgulden ten laste van een huis, erf en tuin. 1526 mei 12
1526
1 charter
2.2.2.3.1.3 Sint-Jorisstraat

10

Akte van overdracht door Adrianus Spierinck zoon van wijlen Anthonius aan Johannes van
Balen zoon van wijlen Johannes Wilhelmi van een erfcijns van 45 schellingen ten laste van
een huis, erf, en tuin tegenover de doelen van de voetboogschut-ters. 1519 oktober 27
1519
1 charter
2.2.2.3.1.4 Weversplaats

11

Akte van overdracht door Jan Janssen van Gemert, bakker, van een erfcijns van 10
carolusgulden uit 30 gulden ten laste van een huis, erf en hof bij de Sint-Barbarakapel.
1643 februari 10
1643
1 charter
2.2.2.3.2 Buiten de stad
2.2.2.3.2.1 Moergestel

12

Akte van overdracht door de erfgenamen van Margriet dochter van wijlen Hanrick
Cornelissen de Wijse van een erfcijns van 4 gulden ten laste van percelen 'd' Aude Hoeve',
'over d' Water en 'den Inslach'. 1637 februari 21
1637
1 charter
2.2.2.3.2.2 Oss

13

Akte van vesging door Aert Jan Huijberts van een erfcijns van 20 carolusgulden ten
laste van een huis, hof en erf 'aen de Bossche Poirt' en ten laste van 6 lopenzaad 'den
Boonenhof'. 1665 februari 25
1665
1 charter
2.2.2.3.2.3 Rosmalen

14

Akte van overdracht door Adriaen Suijskens van Dinther den Ouden als exekuteur van het
testament van Hendrick Willemsz. Dankarts van een erfcijns van 11 gulden ten laste van
'den Swaenencamp', gelegen 'in de Hoeven'. 1668 april 19
1668
1 charter
2.2.2.3.2.4 Schijndel

15

Akte van vesging door Arien Goijards Corsten en Aert Zegers van Overbeeck als voogden
van de minderjarige kinderen van Jacob Goijards Corsten en Marike Jan Ruen van een

losrente van ? 4.5. ten laste van een stuk teulland en zijn houtwas 'in de Broeckstret'.
1668 mei 5
1668
1 charter
2.2.2.3.3 Obligaes
2.2.2.3.3.1 Ten laste van de stad Den Bosch
16

Akte van verkoop door de gemachgden van de stad van een obligae van ﬂ 786.9. á 3%.
1734 februari 9
1734

17

Akte van verkoop door de gemachgden van de stad van een obligae van ﬂ 600.- á 3½ %.
1749 juli 1
1749
2.2.2.3.3.2 Ten laste van het dorp Lieshout

18

Akte van overdracht door Pieter Vissers, namens Michiel de Gasie, 's Lands deurwaarder,
van een obligae van ﬂ 400.- á 4%, gereduceerd tot 3%. 1737 juni 1
1737
1 charter
2.2.2.3.3.3 Ten laste van de staten van Brabant

19

Akte van overdracht door de exekuteurs van het testament van Anna Vyge, echtgenote
van wijlen Aelbrecht van Deventer van een obligae van ﬂ 48.-. rente ﬂ 4. 1598 mei 31
1598
1 charter

20

Akte van overdracht door Hans Marten van Broechoven, baron van Hollenfeldt, heer
van Zevenborne, Fels, Maestorph, etc., zoon van Peter en Lucia, aan Frederick Hendrick
Zueerts van een rente van ﬂ 56.15. gereduceerd tot ﬂ 34.1; een rente van ﬂ 30.,
gereduceerd tot ﬂ 18.-; een rente van ﬂ 18.-, gereduceerd tot ﬂ 12.-; een rente van ﬂ 25.-,
gereduceerd tot ﬂ 15.- en een rente van ﬂ 12.- gereduceerd tot ﬂ 7.4.-. 1669 juni 21
1669
1 charter
2.2.2.3.4 Schuldbekentenissen

21

Akte van schuldbekentenis ten laste van Jan Havermans en Willem Janssen van Duppen
van ﬂ 200.- á 5%. 1684 mei 23
1684

22

Akte van schuldbekentenis ten laste van Waltherus Eertbrugge echtgenoot van Hester,
dochter van Thomas Jan Meerwijck, van ﬂ 300.- á 5%. 1687 maart 18
1687
1 charter
2.2.2.4 Erfpachten
2.2.2.4.1 Meerdere plaatsen

23

Akte van overdracht door Willem Cornelis van Heemskerk, rentmeester van de episkopale
en andere geestelijke goederen van erfpacht van 6 vaten rogge en een van 5 vaten rogge
te Berchem, van een erfpacht van 7 vaten rogge te Heeswijk, van een erfpacht van 6 vaten
rogge te Haren, van een erfpacht van 4 sester rogge te Nuenen, van een erfpacht van 6
vaten rogge te Rosmalen, van een erfpacht van 6 vaten rogge, een van 5 vaten rogge en
een 6 vaten rogge te Sint-Oedenrode, van een erfpacht van 7 vaten rogge en een van 6
vaten rogge te Udenhout. 1782 maart 20
1782
1 charter

24

Akte van overdracht door Leopold, graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfpacht van 8 vaten rogge te
Cromvoirt, van een erfpacht van 4 vaten rogge te een van 4 vaten rogge te Den Dungen,
van een erfpacht van 8 vaten rogge en een van 8 vaten rogge te Udenhout. 1790 juli 31
1790
1 charter
2.2.2.4.2 Gemonde

25

Akte van overdracht door Jan de Bergh, waarnemer van het kantoor der geestelijke
goederen van Peelland, van een erfpacht van 16 vaten rogge. Met verkoopakte. 1797
september 29
1797
2 stukken
2.2.2.4.3 Haren

26

Akte van overdracht door Abraham Verster, rentmeester van de geestelijke goederen in
de kwareren van Kempenland en Oisterwijck van een erfpacht van 7 vaten en 6 kannen
rogge. Met verkoopakte. 1797 september 18
1797
2 stukken
2.2.2.4.4 Helvoirt

27

Akte van overdracht door Leopold, graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfpacht van 8 vaten rogge. Met
verkoopakte. 1797 september 18
1797
2 stukken
2.2.2.4.5 Nistelrode

28

Akte van overdracht door Leopold, graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfpacht van 11 vaten rogge en van
een erfpacht van 5 vaten rogge. 1794 februari 25
1794
1 charter
2.2.3 Verantwoording van het beheer

29

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1736, bijgehouden tot en met 1760.
1736-1760
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 393

30

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1809 - 1810
1809-1810

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no.392 Afgehoord door de Commission des Hospices, 7-6-1811

31

Beschikking van de Raad van State, waarbij een deurwaarder geautoriseerd wordt de
erfgenamen van voormalig rentmeester Jacobus Minten te dwingen het tekort op diens
rekening, groot ﬂ 600.-, te betalen. 1747 maart 22 authenek afschri
1747

