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1 Organisae
1.1 Aard van de instelling
1.2 Personeel
1

Beschikking van het stadsbestuur, waarbij Dirick van Veghel en Marten Monis worden
aangesteld om de rekening van wijlen rentmeester Jaspar van Rinscoven af te horen. 1594
1594
2 Taak
2.1 Beheer van het vermogen
2.1.1 Renten uit kapitaal
2.1.1.1 Binnen de stad
2.1.1.1.1 Peperstraat

2

Akte van overdracht door Ghiselbertus van Ween, kramer, zoon van Rodolphus aan het
gasthuis en aan het Groot-Gasthuis van een erfcijns van 40 schellingen. 1439 oktober 6
1439
1 charter
2.1.1.1.2 Windmolenbergstraat

3

Kwitane voor Hanrijck Peeterssoen Boog wegens betaling van een erfcijns van 6 gulden
ten laste van het huis van Jan van Sambeeck. 1602 juli 27
1602
2.1.1.2 Buiten de stad
2.1.1.2.1 Vrijdom van Den Bosch

4

Testament ten overstaan van notaris Johannes Scoeyvel van Sophia de Lit, begijn in het
Klein-Begijnhof, waarin zij onder meer legateert een erfcijns van 5 schellingen ten laste
van de 'Bieskamp', 3 morgen land buiten de muren van de stad. 1394 december 20
1394
1 charter
N.B.: Zie ook: 100 Bossche testamenten, nr. 14

5

Codicil uit het testament van Elizabeth van den Hezeacker, dochter van wijlen Lambertus
ten overstaan van notaris Johannes zoon van wijlen Johannes Wilhelmi de Balen, van een
erfcijns van 2½ rijnsguldens 1507 maart 30
1507
1 charter
2.1.1.2.2 Geldrop

6

Akte van vesging door Johannes van Noerwegen, zoon van wijlen Egidius van een erfcijns
van 5 gulden ten laste van 3 lopenzaad weiland en twee huizen gelegen bij 'Brackhuyssen'.
1538 juni 7
1538
1 charter
2.1.1.2.3 Gerwen en Nuenen

7

Akte van vesging door Henricus die Coninck van een erfcijns van 5 rijnsgulden ten laste
van een maldraad beemd 'int Heyen Eyndt'en een maldraad weiland 'int Alners Hoel' te
Gerwen en 1½ lopendzaad land bij de kerk van Nuenen. 1526 januari 18
1526
1 charter
2.1.1.2.4 Rosmalen

8

Akte van vesging door Theodericus, zoon van wijlen Nicholaus de Heze voor Wolterus
van Aarle, zoon van wijlen Woltherus, van een erfcijns van 40 schellingen ten laste van
een perceel bij 'Heze' 1358 maart 8
1358
1 charter
2.1.1.3 Schuldbekentenissen

9

Akte van schuldbekentenis ten laste van Agneesken, dochter van Arnt die Bije van 200
carolusgulden á 7%. 1578 ... authenek afschri
1578

10

Akte van overdracht dooor Jacobus Koppelaar, koopman, van een erfrente van ﬂ. 1.8.0.
ten laste van het comptoir der geestelijke goederen. Met bijlagen. 1745 juni 19
1745
1 charter en 1 stuk
2.1.2 Erfpachten
2.1.2.1 Heesch

12

Codicil uit het testament van Margareta dochter van wijlen heer de Loec, begijn van het
Groot-Begijnhof ten overstaan van notaris Johannes Leydecker, waarbij zij vermaakt een
erfpacht van 2 sester rogge ten laste van de erfgoederen van Aleidis van der Venne, de
hel aan het Sint-Anthoniusgasthuis, de andere hel aan het Neynselsgasthuis. 1366 mei
27
1366
1 charter
2.1.2.2 Oisterwijk

13

Testament ten overstaan van notaris Petrus Polslauwer van Elisabeth Copten, weduwe
van Walterus Colensoen, waarbij zij onder meer legateert een erfpacht van 1 mud rogge
ten laste van een hoeve 'Karrichoven. 1383 oktober 18
1383
1 charter
2.1.2.3 Sint-Michielsgestel

14

Testament ten overstaan van notaris Theodericus van Yper van Mechldis, dochter van
Walterus Beke, waarin zij onder meer legateert een erfpacht van 1 lopen rogge ten laste
van een perceel 'dat Hemelrijc' onder Rumel.
1358-1810

15

Akte van vesging door Thoedericus, natuurlijke zoon van Willelmus van den Brekelen,
van een erfcijns van 2 sester rogge ten laste van een hoeve onder Hezellaer'. 1382
november 13
1382
1 charter
2.1.2.4 Zonder plaatsaanduiding

16

Testament ten overstaan van notaris Johannes de Vessem van Theodericus, zoon
van Ghiselbertus van der Reyndonc, waarbij hij onder meer legateert erfpachten van
ieder een half mud rogge aan het Sint-Anthoniusgasthuis, Het Neynselsgasthuis, het
Heymsgasthuis en het Meelmansgasthuis. 1396 juli 1

1396
11

1 charter

Akte van vesging door Hubertus zoon van wijlen Emondus, natuurlijke zoon van
Theodericus van Gemert van een erfpacht van 2 sester rogge ten laste van een huis bij
Hintham. 1452 september 3
1452
1 charter
2.1.3 Erfstellingen

17

Testament ten overstaan van notaris Theodericus de Mosa van Eefsa, dochter van wijlen
Wilhelmus de Dyest, waarbij zij onder meer legateert aan het gasthuis een lichte gulden.
1429 juni 27
1429
1 charter

18

Testament ten overstaan van notaris Godefridus Hels van Johannes die Haesse, waarbij hij
onder meer een mud rogge aan het gasthuis vermaakt.1465
1465
1 charter
2.1.4 Verantwoording van het beheer

19

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1457, bijgehouden tot circa 1465
1457-1465
N.B.: Zie bijlage II

20

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1794 - bijgehouden tot en met 1810
1794-1810
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 345

21

Rekening van inkomsten en uitgaven 1572-1624
1572-1624

- Rekening van inkomsten en uitgaven. 1669-1674 1 deel N.B.: Bevindt zich in het
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Fonds Afgehoorde Rekeningen, no. 15-3 in tweevoud.

22

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1808-1810
1808-1810

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no 394.A. Afgehoord door de Commission des Hospices,
20-8-1811

