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1 Organisae
1

Testament ten overstaan van notaris Theodericus de Mosa van Henricus de Vessem en
zijn echtgenote Gudila, dochter van wijlen Johannes de Palude, waarbij zij onder meer
het gasthuis, gescht door Philippus Hermanni Coenenzoon en zijn echtgenote Lismodis,
zuster van Henricus, doteren met een huis en erf in de Berwoutsstraat 'Molendinum
Equorum' en al hun niet aan anderen gelegateerd bezit. 1420 juni 20
1420
1 charter
N.B.: Afschri in 'Fundaën van de Gasthuysen binnen 's Bosch, deel II, folio 160.

2 Taak
2.1 Zorg voor de commensalen
2

Besluit van de provisoren om Leendert van Peer uit Erp in het gasthuis op te nemen mits
hij ﬂ 100.- betaalt. (18e eeuw) afschri
1700-1799
2.2 Beheer van het vermogen
2.2.1 Onroerend goed
2.2.1.1 Binnen de stad

3

Akte van overeenkomst voor notaris Hendrik de Byl tussen de provisoren van het gasthuis
en de eigenaresse van het aangrenzende huis, Beatrix van Geﬀen, betreﬀende een
gemeenschappelijke muur en een gezamenlijke waterafvoer. 1726 november 28 afschri
1726
2.2.1.2 Buiten de stad
2.2.1.2.1 Tilburg

4

Akte van overdracht door Adriaen Janse van Beurde van 1½ lopenzaad weiland bij de
'Hasseltsche Capelle'. Met retroacta sinds 1677. 1727 januari 27
1677-1727
3 charters
2.2.2 Renten uit kapitaal
2.2.2.1 Binnen de stad
2.2.2.1.1 Hinthamerstraat

5

Akte van overdracht door Cornalis Sijmons van der Puen, echtgenoot van Maria, dochter
van wijlen Goijaert Petersen van den Bichelaer en van Margriet, dochter van Jan Henricx.
van der Last, van een erfcijns van 7.10 carolusgulden ten laste van een huis, erf en hof bij
de Geerlingsebrug. Met retroactum 1605. 1659 december 15
1659
2 charters
2.2.2.1.2 Verwersstraat

6

Akte van overdracht door Jacob Laureijns Rommen en Jan Jansz. van der Borcht. voogden
van de minderjarige kinderen van Jan Adriaen Bus, speldenmaker, van een erfcijns van 3

carolusgulden ten laste van een huis, erf en achterhuis, geheten 'de Walvisgraet'. 1629
maart 7
1629
1 charter
2.2.2.1.3 Vughterstraat
7

Akte van vesging door Lodovicus van Ysenborch voor Joannes en Godefridus, zoons van
Godefridus Luet, van een erfcijns van 5 pond ten laste van een huis en erf. 1428 oktober
27
1428
1 charter
2.2.2.2 Buiten de stad
2.2.2.2.1 Berlicum

8

Akte van aestae betreﬀende het bezit door Philippus zoon van Hermannus Konen
van een erfcijns van 14 pond ten laste van 13 morgen land 'Bruggelaer', waarvan de
aankomstel verloren is gegaan jdens de stadsbrand van 1 mei 1419. 1421 maart 18
1421
1 charter

9

Akte van vesging door Willelmus zoon van wijlen Arnoldus Jacobsz, echtgenoot van
Adriana aan Katharina weduwe van Petrus Reynen van een erfcijns van 2 carolusgulden
ten laste van een bunder hooiland, geheten 'Lenxbroeck'. 1534 maart 21
1534
1 charter
2.2.2.2.2 Boxtel

10

Akte van vesging ten overstaan van schepenen van Boxtel door Aert natuurlijke zoon van
Robbrech Joden en Ythe, dochter van wijlen Aert Wambiers, aan Goyvard van Lieshout
zoon van Hendric Smolders, van een erfcijns van een pond ten laste van een hoeve 'aen
die Langhe straet!. 1453 september 13
1453
1 charter
2.2.2.2.3 Cromvoirt

11

Akte van overdracht door Johannes zoon van Antonis Barmyers aan Thomas, zoon van
wijlen Johannes van Horenbeeck, van een erfcijns van 2½ rijnsgulden ten laste van 4½
lopenzaad teulland, geheten 'die Leechstraat'. 1540 september 15
1540
1 charter
2.2.2.2.4 Gemonde

12

Akte van overdracht door Franciscus Andreas Lomans van een erfcijns van ﬂ 12.10
ten laste van 3 mudzaad land, 'die Caeksche Hoeve'. Met retroacta sinds 1606. 1805
november 6
1805
1 omslag, waaronder 2 charters
2.2.2.2.5 Gerwen

13

Akte van overdracht door Arndt Gerit Wouters aan Peeter, zoon van wijlen Thomas Jansz.
van Nuenen van een erfcijns van 3 rijnsgulden ten laste van een huis, schuur, hofstad en
hof 'aent Laer' en een erf geheten 'die Maerdonck'. 1600 februari 10
1600
1 charter
2.2.2.2.6 Heesch

14

Akte van overdracht door de exekuteurs van het testament van Gerard van Breda, zoon
van wijlen Willem van een erfcijns van ﬂ 6.10., gereduceerd op ﬂ 4.-. Met akte van
verkoop en retroacta sinds 1633. 1798 juni 30

1798

1 omslag, waaronder 2 charters

2.2.2.2.7 Lieshout
15

Akte van verkoop ten overstaan van notaris Johannes van Bruggen door Wilhelmus Petrus
Wellens, apotheker en drogist, van een erfcijns van ﬂ 15.-, gereduceerd op ﬂ 10.-. Met
retroacta sinds 1766. 1798 april 30
1766-1798
1 omslag, waaronder 1 charter
2.2.2.2.8 Oirschot

16

Akte van overdracht door Elisabeth dochter van Henricus die Zecker, zoon van wijlen
Egidius, van een erfcijns van 40 schellingen ten laste van 'die Straetacker' in de herdgang
van 'Boterwijc' Met retroacta sinds 1417. 1458 januari 10
1417-1458
3 charters
2.2.2.2.9 Oisterwijck

17

Akte van overdracht door Johannes zoon van wijlen Arnoldus Meyskens van een erfcijns
van 6 penningen ('dobbel vuerysers'), losbaar met 10½ rijnsgulden ten laste van een huis,
erf en hof in de Koestraat. 1520 juli 27
1520
1 charter
2.2.2.2.10 Orthen

18

Akte van overdracht door Johannes zoon van wijlen Theodericus van Lent van een erfcijns
van 4 pond ten laste van een huis, erf, tuin en aangrenzende erfgoederen. Met retroactum
1476. 1477 maart 11
1476-1477
2 charters
2.2.2.2.11 Schijndel

19

Akte van overdracht door Johannes de Luet zoon van wijlen Theodericus de Scoelmeester
van een erfcijns van 4 pond ten laste van een huis, erf en tuin 'Op Lueleinde'. Met
retroacta sinds 1446. 1477 maart 14
1446-1477
3 charters

20

Akte van vesging door Wilhelmus, zoon van wijlen Wilhelmus Scoemaker van een erfcijns
van 5 pond ten laste van huis, erf, tuin en erfgoederen, 20 lopenzaad land, en een dijk, 5
lopenzaad land, op 'Delschot'. 1522 november 7 Met afschri
1522
1 charter en 1 stuk

21

Akte van overdracht door Johannes zoon van wijlen Theodericus Penninx en Elisabeth
dochter van wijlen Henricus, zoon van wijlen Rodolphus Roeﬀ Johannis van den Hoek,
van een erfcijns van 3 carolusgulden ten laste van een huis, erf, tuin en erfgoederen 'aent
Lueleinde'. Met retroacta sinds 1550. 1602 juni 22
1550-1602
3 charters

22

Aantekening betreﬀende de betaling van een erfcijns van 4 pond. (1670)
1670
N.B.: Vergelijk no. 19

23

Aantekening betreﬀende de familie verwantschap van Hubert en Jaspar Crunen. (1691)
1691
N.B.: Vergelijk no. 20

2.2.2.2.12 Sint-Oedenrode

24

Akte van overdracht door Peter zoon van wijlen Thomas Jansz van Nuenen en van Jenneke
dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Aert Joerdens van een erfcijns van 30 stuivers ten
laste van een huis, hofstad en hof, en 3 lopenzaad in 'Houthem'. 1609 januari 10
1609
1 charter
2.2.2.2.13 Son

25

Beschikking van het stadsbestuur, waarbij aan de rentmeester wordt toegestaan een
erfcijns van 6 gulden ten laste van 3 lopenzaad akkerland 'aen de Thientschuur' te
reduceren op ﬂ 4.- omdat het onderpand ontoereikend is en anders de erfcijns komt te
vervallen. 1736 december 31 authenek afschri
1736
2.2.2.3 Obligaes
2.2.2.3.1 Ten laste van de stad Den Bosch

26

Akte van overdracht door Arnoud Francken van een rente van ﬂ 10.- uit ﬂ 20.-. 1642
november 10
1642
1 charter

27

Akte van overdracht door Elisabeth van Grevenbroeck weduwe van jonker Joost Pieck, bij
leven heer van Zuilichem, van een rente van ﬂ 3.12.9. 1650 januari 7
1650
1 charter

28

Akte van overdracht door Elisabeth van Grevenbroeck weduwe van jonker Joost Pieck, bij
leven heer van Zuilichem, van een rente van 9 overlens rijnsguldens. 1650 januari 7
1650
1 charter

29

Akte van overdracht door Gudela van der Last, dochter van Jan Hendricx en weduwe van
Daniël van Dijk, van de hel van een rente van 12 carolusgulden. 1665 september 9
1665
1 charter

30

Akte van verkoop door schepenen van de stad van een obligae van ﬂ 380.- á 4%. 1709
oktober 5
1709
1 charter
2.2.2.3.2 Ten laste van het dorp Sint-Oedenrode

31

Aantekening betreﬀende de betaling van de rente over ﬂ 100.- over de jaren 1749 - 1754.
(1754)
1749-1754
2.2.2.3.3 Ten laste van de Staten van Brabant

32

Akte van verkoop door de Staten van Brabant van een rente van ﬂ 12.10, losbaar met 200
carolusgulden. 1569 januari 29
1569
1 charter

33

Akte van overdracht door Engelina van Herck van een obligae van ﬂ 552.- Met bijlage en
retroacta sinds 1731. 1779 november 17
1731-1779
1 omslag, waaronder 1 charter
2.2.2.4 Schuldbekentenissen

34

Akte van schuldbekentenis ten laste van Willem van Gelder, marktschipper op
Middelburg, van ﬂ 50.- á 6%. 1710 januari 18
1710

1 charter

35

Akte van schuldbekentenis ten laste van Joost Jan Hellinx van ﬂ 100.- á 4%. 1754
november 29
1754
1 charter
2.2.3 Erfpachten
2.2.3.1 Erp

36

Akte van openbare verkoop ten overstaan van notaris Pero Cassmajor door Catharina de
Bije c.s. van een erfpacht van 1 mud rogge ten laste van de goederen van de kerkfabriek
van de Sint-Jan te Erp. Met retroacta sinds 1373. 1709 augustus 14
1373-1709
1 omslag, waaronder 3 charters
2.2.3.2 Oisterwijck

37

Akte van vesging door Willelmus van Tuerhout en Ghibo van der Hoeven, zoon van
wijlen Arnoldus, voor Henricus van Vessem, smid, zoon van wijlen Gerardus, van een
erfpacht van een half mud rogge ten laste van 'die Hoeven'. 1404 maart 20
1404
1 charter

38

Akte van vesging door Ghibo, zoon van wijlen Arnoldus van der Hoeven voor Henricus
van Vessem, zoon van wijlen Gerardus Mesmeker, van een erfpacht van 1 mud rogge
ten laste van een huis en tuin 'die Hoeven', een aantal percelen, geheten 'dat Cortstuc',
'dat Langstuc', 'dat Nuwelant' en 'dat Elsbroec', alle onder Huculem, en een paar stukken
heide 'dat Rietven' en 'die Hoeven'. 1415 mei 7
1415
1 charter
2.2.3.3 Oss

39

Akte van overdracht door Petrus zoon van wijlen Petrus Goyaerts van een erfpacht van
een half mud rogge ten laste van een malderzaad land 'op Amstel'. Met retroacta sinds
1546. 1606 augustus 12
1546-1606
3 charters
2.2.3.4 Sint-Oedenrode

40

Akte van verkoop ten overstaan van notaris L.W. van Beusekom door de erfgenamen van
Jacobus Scheﬀers van een erfpacht van een halve zak rogge ten laste van enkele percelen.
1797 juli 17
1797
1 katern

41

Akte van overdracht door Willelmus, zoon van wijlen Johannes de Roede Gielisz. van een
erfpacht van 7 vaten rogge, maat van Sint-Oedenrode, uit 3 mud en 2 vaten rogge, ten
laste van de hoeve 'ter Sloegen'. 1497 juli 28
1497
1 charter

42

Akte van vesging door Willelmus zoon van wijlen Nycolaus Teylmans van een erfpacht
van een half mud rogge ten laste van een perceel 'in die Braeck'. 1498 januari 18
1498
1 charter
2.2.3.5 Waalwijk

43

Akte van overdracht door Rodolphus Noppen van een erfpacht van een half mud rogge
ten laste van 4 roeden land 'Geerden'. Met afschri en retroactum 1406. 1486 augustus
28
1406-1486
3 charters en 2 stukken

44

Testament ten overstaan van Arnoldus Goiswini van Oirschot van Nycolaus Nauwen zoon
van Arnoldus, waarbij hij onder meer legateert aan Staes Ghijsbrechts een erfpacht van 4
mud rogge. Met retroactum 1505 (1506) en 1507 bijlage 1507 (1508). 1505(1506) februari
8
1505-1508
3 charters

45

Akte van overdracht door Willelmus zoon van Marcelius Adriaens, echtgenoot van
Laurencia dochter van Eustaus Ghysbertsoen van een erfpacht van een half mud
rogge ten laste van 2 morgen land, en een huis, tuin en 4 morgen land 'Gheerden'. Met
retroacta sinds 1484. 1513 februari 3
1484-1513
3 charters
2.2.3.6 Zonder plaatsaanduiding

46

Akte waarbij Margaretha Greven, priorin, en het konvent van de Heilige Austusnus te
Zaltbommel toestaan, dat Chrisna, 2e echtgenote van wijlen Philippus Coenen, zoon van
wijlen Hermannus, het vruchtgebruik ontvangt van een erfpacht van 14 mud rogge, die hij
en zijn eerste echtgenote Lismodis ten behoeve van acht arme mannen uit de familie van
de laatste hadden bestemd. 1440 december 27
1440
1 charter
2.2.3.7 Schenkingen

47

Testament ten overstaan van notaris Johannes Amelrici van Godefridus Cleynael alias
Nerinck, waarin hij onder meer 10 pond aan het gasthuis vermaakt. 1475 december 18
1475
1 charter
2.3 Verantwoording van het beheer

48

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1619, bijgehouden tot en met 1692
1619-1692
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 348 Voorin inhoudsopgave

49

Manuaal van inkomsten. Aangelegd 1725, bijgehouden tot en met 1757
1725-1757
N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 348. A.

50

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1765 - 1768
1765-1768

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 347 Afgehoord 10 (24) juli 1769

3 Archief van het Aert Berwoutsgasthuis 1516-1807
3.1 Organisae
3.2 Taak
3.2.1 Renten uit kapitaal
3.2.1.1 Binnen de stad
51

Akte van overdracht door Johannes Coens zoon van wijlen Johannes van een erfcijns
van 2 rijnsgulden, losbaar met 32 gulden, ten laste van een huis, erf, tuin, achterhuis en 4
kamers op de Vughterdijk. 1516 januari 8
1516
1 charter
3.2.1.2 Buiten de stad

52

Akte van verkoop ten overstaan van notaris N.N. Haubraken door Daniël van Vlierden,
zoon van Daniël van een kamp land 'Tybergen' te Geﬀen. Met retroacta sinds 1602. 1606
juli 10
1602-1606
4 charters
3.2.1.3 Obligaes

53

Proces-verbaal van rentmeester Carolus Molhuysen, betreﬀende de overdracht door
hemzelf als parkulier aan zichzelf als rentmeester van 2 obligaes ten laste van de stad
Den Bosch, namelijk ﬂ 150.- á 3½% en ﬂ 150 á 5%. Met retroacta sinds 1744. 1807 maart
14
1744-1807
3.2.1.4 Erfpachten
3.2.1.4.1 Geﬀen

54

Akte van overdracht door Leopold, graaf van Limburg Srum, rentmeester van de
episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfpacht van 4 mud en 2 vat rogge
ten laste van verschillende goederen. 1791 februari 25
1791
1 charter

55

Akte van overdracht door J. de Bergh, rentmeester van de episkopale en andere
geestelijke goederen van een erfpacht van 7 vaten rogge Peelse maat, ten laste van
verschillende goederen Met verkoopakte. 1797 september 29
1797
2 stukken

56

Akte van verkoop door Abraham Verster, rentmeester van de geestelijke goederen in
Kempenland en het Kwarer van Oisterwijck, van een erfpacht van 6 vaten rogge. 1797
september 18
1797
1 katern
3.2.2 Verantwoording van het beheer

57

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1603 - 1620
1603-1620

1 band

58

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1620 - 1669
1620-1669

1 band

59-74

Rekeningen van inkomsten en uitgaven
59

16 omslagen

1615 - 1616
1615-1616
16 omslagen

60

1616
1616

16 omslagen

61

1617 - 1618
1617-1618

16 omslagen

62

1618 - 1619
1618-1619

16 omslagen

63

1619 - 1620
1619-1620

16 omslagen

64

1620 - 1621
1620-1621

16 omslagen

65

1621 - 1622
1621-1622

16 omslagen

66

1622 - 1623
1622-1623

16 omslagen

67

1651 - 1652
1651-1652

16 omslagen

68

1652 - 1653
1652-1653

16 omslagen

69

1653 - 1654
1653-1654

16 omslagen

70

1654 - 1655
1654-1655

16 omslagen

71

1655 - 1656
1655-1656

16 omslagen

72

1656 - 1663
1656-1663

16 omslagen

73

1663 - 1666
1663-1666

16 omslagen

74

1666 - 1669
1666-1669

16 omslagen

4 Archief van de gecombineerde gasthuizen Smits en Berwouts
4.1 Organisae
4.2 Taak
4.2.1 Verantwoording van het beheer
75

1808 - 1810
1808-1810

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 382.A. Afgehoord door de maire, 25-5-1811

