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1 Bestuur in het algemeen
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1 Resoluën
1-8

3760

Resoluën van het bestuur. 1654-1800
1

1654 april 25 - 1722 februari 14, 1654-1722

2

1722 maart 19 - 1743 april 16, 1722-1743

3

1751 juni 15 - 1761 mei 26, 1751-1761

4

1761 juli 2- 1768 december 29, 1761-1768

5

1769 januari 1 - 1775 juli 27, 1769-1775

6

1775 augustus 3 - 1784 december 23, 1775-1784

7

1785 januari 6 - 1791 december 29, 1785-1791

8

1792 januari 5- 1800 december 31, 1792-1800

De bladen zijn genummerd 1 t/m 202. Achterin een zakelijk register op de
resoluën. Op de band staat: ‘Resoluen van de Heeren Regenten van het Groot
Gasthuys, beginnende den 19 Maart 1722.’
De bladen zijn genummerd 1 t/m 252. Achterin een zakelijk register op de
resoluën. Op de band staat: ‘Resolue-Boeck van het Groot Gasthuys,
beginnende den 15 Juny 1751
De bladen zijn genummerd 1 t m 265. Op de bladen 68 verso t/m 71 een instruce
voor de ziekenvader van 1763 september 22. Achterin een zakelijk register op de
resoluën
De bladen zijn genummerd 1 t/m 258. Vóórin staat: ‘Resolue-Boek van het Groot
Gasthuys. beginnende 1 January 1769 en eindigende met den 27 July 1775.’
Achterin een zakeljjk register op de resoluën.

De bladen zijn genummerd 1 t/m 277. Vóórin een lijst van de beurzen, beneﬁciën
en gasthuizen, waarover de rector van het Grootgasthuis het provisorschap
uitoefent.

1746 juli 8 - 1751 juni 15., 1746-1751

Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2a

1.1.2 Stukken, ingekomen hij de meester, regenten of bij de rentmeester
9

Akte van provisie van de raad van Brabant, waarbij Cornelis Helseman te Bergeik en
residerende te Brussel, verlof wordt verleend zich als notaris te vesgen in Brabant,
Limburg en den Lande van Overmaze. 1564, 1564
1 stuk

10

Gunsge beschikking van de bisschop en het kapiel van St. Jan te ‘s-Hertogenbosch
op een verzoekschri van de meester van het Grootgasthuis om kwijtschelding van de
verschuldigde erfpacht, groot 6 mud rogge ‘s jaars, achterstallig over 3 jaren, ten behoeve
van de arme zieken, op grond van de ongunsge ﬁnanciële toestand van het gasthuis.
1573., 1573
1 stuk

11

Protest van Adam van den Laer, als voogd over de weeskinderen v.w. Peter Peterszoon
van Antwerpen, inzake de connuae van het door wijlen Peter voornoemd gesloten
huurcontract van de percelen land te Empel en Maren daar zijn nagelaten minderjarige
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kinderen dit land niet kunnen gebruiken, noch laten gebruiken. Met een uiteenzeng
deswege van de regent van het gasthuis. 1580., 1580
1 stuk
12

Advies van Symon Fierlants, rentmeester-generaal van de domeinen en geannoteerde
goederen van de Koning; Johan van der Stegen en Lenart Bocxhorn, resp. raad, meester
en auditeur van Z.M. rekenkamer; Marten Fierlants, z.v. Symon en Wouter Artszoon van
Houbraken, mmerman en gezworen paalmeester der stad ‘s-Hertogenbosch, op een
rekwest van Goyaert van Engelant, als meester en rector van het Grootgasthuis, inzake
overbrenging van de wind van een molenwerf, voornoemd gasthuis toebehorende en
staande te ‘s-Hertogenbosch achter de Tolbrug, naast de gasthuisbeemd en slot, zulks ten
behoeve van de armen. 1596, 1596
1 charter

13

Brief van N.N. aan de rentmeester van het Grootgasthuis Van Broechoven betreﬀende
achterstallige renten en uitstaande gelden ten laste van de vrijheden van St. Oedenrode
en Oss, het dorp Berchem en de ingezetenen van Helvoirt, Heeze en Leende, Hulsel,
Reusel, Bladel en Helmond. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

14

Verzoekschri van de eigenaars der huizen gelegen te ‘s-Hertogenbosch op het
Ortheneinde aan de schepenen dezer stad om de meester van het Grootgasthuis te
verbieden op zijn windmolen, staande bij de Orthense poort, run of schors te malen, in
plaats van koren, zoals dat van ouds gebruikelijk is. 1609., 1609
1 stuk

15

Rekwest van Peter Adriaenssen e.a. aan de schepenen der stad ‘s-Hertogenbosch,
houdende verzoek om de meester van het Grootgasthuis te verbieden op de door hem
verhuurde windmolen, staande bij de Orthense poort, schors of run te laten malen. 1609.
Met rescripe van gezegd gasthuis. 1609., 1609
2 stukken

16

Verzoekschri van Maycken Wants en Hillegonde Somers aan de schepenen van ‘sHertogenbosch om intervene bij de regenten van het Grootgasthuis betreﬀende
verhoging van huur van het door hen bewoonde huis in de Kerkstraat. 1661., 1661
1 stuk

17

Gunsge beschikking van de gecommieerden van de raden van State op een
verzoekschri van de regenten van het Grootgasthuis om teruggaaf van het desjds bij
het fort lsabel afgegraven land van het gasthuis voor het maken van een hoornwerk.
1680., 1680
1 stuk

18

Extracten uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende aanwijzing van commissarissen tot het opnemen
en sluiten der jaarrekening van het Grootgasthuis. 1685-1722., 1685-1722
15 stukken

19

Notariëel extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden
der stad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende het onderhoud van 2 zinneloze vrouwen ten laste
van het Grootgasthuis, het Geeuis, de Baar der gelovige zielen en het inkomen van de
Leprozen. 1695., 1695
1 stuk
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20

Verzoekschri van Peter Campagne aan de regenten van het Grootgasthuis om verlaging
van de huur van een huis, gelegen in de Tolbrugstraat en remissie van achterstand.
Ongedateerd. (c. 1709), 1709
1 stuk

21

Resolue van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden betreﬀende vrijstelling
van betaling der registrae voor het Grootgasthuis, Weeshuis en verscheidene andere
Godshuizen en pieuze fundaën te ‘s-Hertogenbosch, zowel van de generale verbanden
als van de aliënaën en speciale verbanden, die sedert het jdvak van 12 februari 1670
tot 2 oktober 1716 zijn gepasseerd en in de toekomst moeten worden geregistreerd.
1717. Authenek extract. 1717., 1716-1717
1 stuk

22

Verzoekschri van Wander Paessen aan de sehepenen van ‘s-Hertogenbosch betreﬀende
remissie van achterstallige huur van de hof van het Grootgasthuis, gelegen achter de
Tolbrug. 1722, 1722
1 stuk

23

Verzoekschri van Anna Maria Smits, weduwe van Adriaen Cornelis van de Pas, aan de
regenten van het Grootgasthuis betreﬀende remissie van achterstallige pachthuur van de
hoeve te Haren, genaamd ‘Den Eemer’. 1722, 1722
1 stuk

24

Verzoekschri van Piter van Mensel aan het Grootgasthuis om reduce en remissie van
achterstand van een rent, groot f 20,- ‘s jaars, gevesgd op een huis, genaamd ‘De Klok’,
gelegen te ‘s-Hertogenbosch op het Hinthamereinde, benevens gaande uit een stuk land
te Hintham. Met gunsge kantbeschikking. 1728., 1728
1 stuk

25

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende authorisae aan de regenten en rentmeesters van het
Grootgasthuis, Godshuizen en pieuze fundaën tot aﬂossing van alle cijnzen die op de
goederen dezer instellingen zijn gevesgd. 1756, 1756
1 stuk

26

Gunsge beschikking van Gedeputeerde Staten van het kwarer van Nijmegen op een
verzoekschri van de regenten van het Grootgasthuis betreﬀende tenaamstelling van een
Gelderse obligae, groot f 1200,-, ten laste van het klein zegel, Nr. 207, op voorschreven
gasthuis. 1762, 1762
1 stuk

27

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende onbetaalde kostgelden voor zinnelozen, die op last van de
schepenen in het Zinnelooshuis zijn ingebracht en volgens afspraak met de regenten van
het Grootgasthuis, Geeuis of Weeshuis daarin zouden worden onderhouden. 1772.,
1772
1 stuk

28

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch, waarbij aan de regenten en rentmeester van het Grootgasthuis -in
verband met het nadelig slot der 1e rekening van mr. Pieter van Wullen, als rentmeester
van gezegd gasthuis over het jaar 1771- wordt verzocht en gecommieerd om zo spoedig
mogelijk middelen te beramen waardoor het inkomen van gezegd gasthuis wordt
vermeerderd. 1772., 1772
1 stuk
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29

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende het onderhoud van een sloot lopende langs het ‘Pesthuis’.
1772., 1772
1 stuk

30

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende opmerkingen over de rekening van mr. Pieter van WuIlen,
als rentmeester van het Grootgasthuis, over het jaar 1712. 1713, 1712-1713
1 stuk

31

Diploma voor Guillaume Servaus, geboren te ‘s-Hertogenbosch, afgegeven door de stad
Namen, waarbij hem na afgelegd examen het recht wordt toegekend zich te vesgen als
meester chirurgijn, 1775. (Frans), 1775
1 stuk

32

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende authorisae aan de regenten van het Grootgasthuis tot
verkoop van 2 renten onder Ravestein en Megen. 1775, 1775
1 stuk

33

Authenek extract uit het Koornboek, gehouden door de groenrode J. Schouten, in
betrekking tot de roggeprjzen over 1789 en 1790. 1790., 1789-1790
1 stuk

34

Brief, waarbij P. van Wullen, rentmeester van het Grootgasthuis, aan de groenrode der
stad ‘s-Hertogenbosch opdraagt om Laurens van Veghel de huur op te zeggen van het huis
en hof, genaamd ‘de Bleyk’, gelegen in de Tolbrugstraat tegenover de Barakken. 1792.,
1792
1 stuk

35

Extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende ingebruikneming door het stadsbestuur van een
zolder van het Grootgasthuis tot berging van het meel van de stad. 1793., 1793
1 stuk

36

Brief van S. A. van Roosmalen aan de regenten van het Grootgasthuis, waarbij hij verzoekt
aan hem de leverane van het bier voor een aantal jaren te gunnen, hetgeen een
aanmerkelijk prijsversehil zou opleveren. 1794., 1794
1 stuk

37

Extract uit het register der resoluën van de municipaliteit der hoofdstad ‘sHertogenbosch van 5 maart 1795 betreﬀende intrekking der resolue van 28 maart
1746, inzake aﬂossing van kleine renten en graanpachten aan het Weeshuis en andere
Godshuizen en fundaën. 1795, 1795
1 stuk

38

Proclamae van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek ter opwekking
en bemoediging van het Bataafsche volk en houdende daarstelling van de noodige
maatregelen tot handhaving der gevesgde constue by gelegenheid van den dadelyk
bedreigden aanval van den buitenlandschen vijand.’ 1799., 1799
1 stuk

39

Remonstrane vanwege de regering der stad ‘s-Hertogenbosch, overgegeven aan
de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden betreﬀende de connuae van het
remplacement. Einde 17e eeuw., 1675-1699
1 stuk
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40

Besluit van Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Connétable van Frankrijk betreﬀende
vaccinae. 1808. Kopie van kopie., 1808
1 stuk

1.1.3 Stukken, uitgegaan van de meester, regenten of van de rentmeester
41

Correspondene van Daniël van Vlierden, als meester van het Grootgasthuis, met mr.
Jan van der Gooten, procureur van de raad van Brabant te Brussel, betreﬀende een
achterstallige erfcijns, groot 2 ½ gulden ‘s jaars. 15323., 1532
2 stukken

42

Twee procuraebrieven van het Grootgasthuis en de gemachgden van Dirck van Hedel
Jacobszoon op mr. Jan van der Gooten en mr, Jan le Begge, zijn zwager, procureurs hij
de raad van Brabant, om al hun zaken, die bij voorschreven raad hangende zijn, waar te
nemen en te behargen. 1532 en 15323., 1532
2 charters

43

Verzoekschri van de meester van het Grootgasthuis aan de schepenen der stad ‘sHertogenbosch om Jan Mathyszoon te Nuland te gelasten de constuebrieven van een
rente van 5 Carolusguldens, gevesgd op onderpanden in het land van Ravestem, en
gelegateerd aan het gasthuis door Catharina van den Choir, aan hem uit te reiken. 1562.,
1562
1 stuk

44

Memorie van de meesters van het Grootgasthuis aan de schepenen van ‘s-Hertogenbosch
over de tegenwoordige achterstand en toekomende lasten van genoemd gasthuis,
1571-1573., 1571-1573
1 stuk

45

Verzoekschri van de meester van het Grootgasthuis aan de leden der stad ‘sHertogenbosch om authorisae tot het opnemen van gelden wegens de grote onkosten
tengevolge van de grote opname van (pest) zieken. 1574. Concept., 1574
1 stuk

46

Notariële aanzegging door de meester van het Grootgasthuis aan Jan Michielszoon,
molenmaker, om de wallen en heiningen, behorende tot de door hem gepachte landerijen
gelegen te Vught, bij het beëindigen der pacht in behoorlijke staat achter te laten. 1579.,
1579
1 stuk

47

Bericht en raad van Frans Henricxzoon van Gestel als meester van het Grootgastbuis, aan
de schepenen van ‘s-Hertogenbosch betreﬀende een verzoekschri van de meesteres
en nonnen van gezegd gasthuis over erfgoederen. Concept. Ongedateerd. 16e eeuw,,
1500-1599
1 stuk

48

Verzoekschri van de meester van het Grootgasthuis aan de schepenen te ‘sHertogenbosch om authorisae tot verkoop van verscheidene huizen en kamers, zo
binnen als buiten de stad gelegen, die wegens hun slechte toestand en de vele reparaën
meer schade dan voordeel opleveren. Concept. 16e eeuw., 1500-1599

49

Procurae van het bestuur van het Grootgasthuis op Hans van Gangelt en mr. Frans
van de Laer, kooplieden te Antwerpen, tot het innen van 3 achterstallige renten, resp.
groot 36 gld. 11 stuivers en 4 grote artois; 9 gld. en 18 stuivers en 15 gld. ten laste van
voorschreven stad. 1608, 1608
2 stukken
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50

Rekwest van Jeronimus de Cort, als meester van het Grootgasthuis, aan de Drie Leden der
stad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende vermindering van de zware dijklasten rustende op een
stuk land, gelegen in de parochie van Orthen. 1611, Met zes daarbij behorende stukken,
1610 en 1611., 1610-1611
7 stukken

51

Gunsge beschikking van de regenten van het Grootgasthuis op een verzoekschri
van Gerard Marten van den Heuvel, huurder van de hof achter gezegd gasthuis, om
kwijtschelding van huur wegens ondervonden schade door het water. 1653. Met notariële
verklaring deswege van Balthus Adam van Hijnsberch en Thomas Aertszoon van Loon,
hoeveniers. 1651., 1651
2 stukken

52

Gunsge beschikking van de regenten van het Grootgasthuis op een verzoekschri van
Jan Martens van den Heuvel, hovenier en huurder van de twee hoven, gelegen achter
gezegd gasthuis en naast het erf eerjds de predikheren toebehorende en bij de Nieuwe
straat, om kwijtschelding van huur wegens overstroming en andere schade in 1663, 1664
en 1665. 1666., 1663-1666
1 stuk

53

Gunsge beschikking van de regenten van het Grootgasthuis op een verzoekschri van
Cornelis Peters van der Haghen, hoevenaar te St. Oedenrode, betreﬀende kwijtschelding
van een deel zijner achterstallige pacht wegens de veelvuldige schade hem overkomen
tengevolge van oorlogsgeweld, hagelslag, etc, 1667., 1667
1 stuk

54

Verzoekschri van het Grootgasthuis aan gecommieerden van de raad van State om
vrijstelling der betaling van de 80e penning van uit te zeen kapitalen. 1698. Concept,
1698
1 stuk

55

Verzoekschri van verschillende pieuze fundaën te ‘s-Hertogenbosch aan de hoog
mogenden tot het verkrijgen van een minder omslachge en kostbare manier van
execue van goederen van nalage debiteuren van cijnzen, renten en korenpaehten.
Ongedateerd concept. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

56

Gunsge beschikking van de regenten van het Grootgasthuis op een verzoekschri van
Willem Adriaen van Creijl en Hendrik de Booij, pachters van de gasthuishoeve te Geﬀen,
betreﬀende kwijtschelding van rogge vanwege het bederﬂijke jaar 1724. 1728., 1724-1728
1 stuk

57

Verzoekschri van de rentmeester van het Grootgasthuis aan de schepenen van ‘sHertogenbosch betreﬀende herrepare van de gelden aomsg van de executoriale
verkoop der goederen van Willem Claes Teulinx wegens wanbetaling ener rente, groot
3 gulden en 5 stuivers ‘s jaars. 1725. Met authenek extract uit de rekening van Isaacq
Oudcoop, landsdeurwaarder. 1716., 1716-1725
2 stukken

1.2 Stukken van bijzondere aard
1.2.1 Statuten en reglementen
58

Akte, waarbij Joannes, bisschop van Luik, de statuten voor het Gasthuis en voor de daarin
dienende zusters en broeders vaststelt. 1277., 1277
1 stuk
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Zeer gebrekkige 18-eeuwse vertaling. In dorso staat: ‘Op, den 7 Septemb. 1858 is aan Mr. N.
F. Sassen het origineel dezer statuten afgezonden op ziin verzoek en met voorkennis van den
President der Collegie’s,’ De originele akte berust niet meer op het archief. Deze statuten zijn
gedrukt bij Miraei Opera Diplomaca. Tom III. pag. 134-136.

59

Akte, waarbij Joannes, bisschop van Luik, de statuten voor het Gasthuis en voor de daarin
dienende religieuzen wijzigt. 1376. Authenek extract. Met een ongedateerd (16e eeuw)
extract, 1376-1599
2 charters

60

Stukken uit een geschil tussen de bisschop van Luik ener- en de regering der stad
‘s-Hertogenbosch anderzijds betreﬀende wijziging der oude verordening van het
Grootgasthuis. 1527-1540., 1527-1540
15 stukken

Deze omslag bevat: 1. twee kopiën van een nieuwe verordening, op bevel van de keizer door 2
commissarissen vastgesteld wegens ingeslopen misbruiken in het Grootgasthuis. 1527. Achter
de ene verordening een kopie van een betekening betreﬀende de naleving der bepalingen dezer
verordening, 1527. 2. Bevel van keizer Karel (V) aan meester Adolf van der Noot. raadsordinaris
in Brabant, om zich onmiddellijk naar den Bosch te begeven teneinde informaes in te winnen
inzake de misbruiken van de nonnen van het gasthuis. 152930 maart 23. 20-eeuws afschri.
(Het origineel berust op stadsarchief. Nr. 739, Inventaris mr. J.N.G. Sassen). 3. Stuk, bevaende
autheneke kopiën van: a. een bulle van paus Clemens VII betreﬀende bevesging van de
oude verordening van Joannes, bisschop van Luik, met aanvulling van juridische en feitelijke
tekortkomingen. 1530 juli 29; b. een bulle van paus Clemens VII. waarbij de uitvoering van
voormelde bulle wordt bevolen aan de dekens van de St. Janskerk te ’s-Hertogenbosch, van
de St. Catharinakerk te Heusden en van de St. Petruskerk te Oirschot, met opdracht die bulle
telkens wanneer het nodig is of wanneer er door de overste en nonnen van het Grootgasthuis om
gevraagd wordt plechg te publiceren en de voorschrien op zijn gezag krachg te handhaven.
1530 juli 29; c. uitvoeringsakte. 1531 juni 27; d. placetum van keizer Karel V voor de nonnen
van het Grootgasthuis, waarbij zij in de vacatures van overleden nonnen zelf kunnen voorzien,
indien de schepenen en gezworenen daarin ná twee maanden nalag te blijven. 1531 oktober 31.
Met ongedateerde kopie; e. akte, waarbij Erardus van der Marck, kardinaal en aartsbisschop van
Luik de pastoor van Hedel en de rector van de parochiekerk te Driel en hun opvolgers benoemt
tot commissarissen, visitators en administrateurs van het Grootgasthuis. 1531 december 23; 4.
mandaat van keizer Karel V aan zijn deurwaarder tot handhaving der verordening; het dulden
door de nonnen van het presenteren en admieren door de schepenen en gezworenen van
nieuwe personen in de plaats van de overleden nonnen en tot verwijdering uit het gasthuis
van een non, die in strijd met de verordening was aangenomen, alles onder bedreiging van
boete en temporaal goederenbeslag, 1537 augustus 16. Kopie. 5. minuut van een verslag van
Robbert van Veen, deurwaarder van de raad van Brabant in betrekking tot de uitvoering van het
keizerlijke mandaat dd. 1537 augustus 16. 1537 oktober 18. Kopie. 6. mandaat van keizer Karel
V aan zijn deurwaarder tot handhaving der nieuwe verordening: het dulden door de nonnen
van de presentae en admiae door de schepenen en gezworenen van nieuwe personen, in
de plaats van de overleden nonnen en verwijdering uit het gasthuis van de 2 nieuwe nonnen,
die in strijd met de verordening waren toegelaten, alles onder bedreiging van zware boete
en temporaal goederenbeslag, 1539 november 10. Kopie. 7. verslag van Lenaert van Heessel,
deurwaarder van de raad van Brabant, in betrekking tot de uitvoering van het keizerlijke mandaat
dd. 1539 november 10. 1539 november 18. Ongedateerde kopie. 8. Stuk, bevaende twee
kopiën van akten, waarbij: a. Cornelis van Berghen, bisschop van, Luik, die van de nonnen van
het Grootgasthuis een klaagschri had ontvangen, aan Servaus Scilders, oﬃciaal te Diest.
opdracht gee om de nonnen tegen onderdrukking en geweld in bescherming te nemen.
1539 november 27; b. de oﬂiciaal van Luik een uitvoerig verslag uitbrengt ter uitvoering van
voornoemde opdracht. 1539 december 3. 9. autheneke kopie van een akte van de oﬃciaal van
Luik, waarbij hij na beide parjen over de onderhavige kwese te hebben gehoord, aan Judocus
Absolons en Joannes Vogelsanck, notarissen van het bisschoppelijk hof, opdracht gee een
onderzoek in te stellen naar het onrecht, hetwelk de gasthuismeester Daniël van Vlierden, die
intussen was geëxeommuniceerd, de nonnen hee aangedaan en tevens om het Iaïcaalbeslag,
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dat op de goederen van de nonnen is gelegd, op te heﬀen. 1539 december 15. 10. minuut van
een brief van de schepenen en gezworenen der stad van den Bossche aan de kanselier, waarbij
zij zich o.a. beklagen, dat de verordening en de bevelen van de keizer niet worden nagekomen.
1539 december 18. 11. concept van een verordening voor de nonnen en de meester van het
Grootgasthuis. 1540. 12. akkoord tussen de schepenen. gezworenen en raadslieden der stad
‘s-Hertogenbosch ener- en de gecommieerden van de bisschop van Luik anderzijds, waarbij
wordt vastgesteld, dat: a. de nominae van de nonnen van het Grootgasthuis toekomt aan
de stadsregering en de instue van deze nonnen aan de bisschop; b. de instue, destue,
distribue, administrae, rekening, bewijs en de reliqua van de goederen der armen van gezegd
gasthuis toekomen aan de stadsregering; c. het nomineren van de ontvanger of rentmeester der
goederen van de nonnen en van gezegd gasthuis competeert aan stadsregering, doch de instue
hiervan aan de bisschop; d. de rentmeester zal distribueren overeenkomsg de bepalingen door
de gecommieerden van de bisschop en die van de stadsregering gemaakt. 1540 maart 29.
Kopie. 13. concordaat tussen Cornelis van Berghen, bisschop van Luik ener- en de schepenen
en gezworenen der stad ‘s-Hertogenbosch anderzijds over de nieuwe verordening van het
Grootgasthuis. 1540 april 12, sjl van Luik. Kopie. 14. agreae van de vice-deken en kapiel van
Luik van de verordening, statuten en provisie van reformae van het Grootgasthuis, vastgesteld
door de bisschop van Luik op 1540 april 12, sjl van Luik. Kopie.

61

Reglement voor de zieken van het Grootgasthuis met straepalingen, vastgesteld door de
schepenen en gezworenen, 1544,, 1544
1 stuk

62

Schepenen en gezworenen der stad Shertogenbossche geven, na overleg met de bisschop
van Luik, toestemming aan 2 religieuze zusters om de zieken in het Grootgasthuis te
dienen uit overweging, dat onder het vastgestelde getal van 8 zusters er 3 wegens
ouderdom niet meer in staat zijnde zieken naar behoren te verplegen. 1620 Kopie., 1620
1 stuk

63

Kopie van een verordening op het beheer en bestuur van het Grootgasthuis. 1650, 1650
1 stuk

64

Authenek extract uit het register der resoluën van de sehepenen, gezworenen en raden
der hoofdstad ‘s-Hertogenbosch, waarbij in afwijking van het bepaalde in de arkelen 1
en 2 van de verordening d.d. 30 augustus 1650 betreﬀende het bestuur en beheer van
het Grootgasthuis, wordt goedgevonden en verstaan, dat iedere regent van voorschreven
gasthuis voortaan een regentes of buitenmoeder moet aanstellen en dat zulks tevens zal
geschieden met de regentessen van het Weeshuis. 1772, 1650-1772
1 stuk

1.2.2 Verhouding van het Grootgasthuis tot de landsheer, bisschop en tot verschillende autoriteiten en
lichamen
1.2.2.1 Privilegiën
65

Akte, waarbij Joannes van Hensbergh, bisschop van Luik, aan het Grootgasthuis
toestemming verleent om een aantal kleine cijnzen en renten te verkopen. 1438, 1438
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

66

Bevesging door Philips, hertog van Bourgongnen, van Brabant, etc. aan de regering der
stad van den Bossche van het recht van begeving ten aanzien van zekere oude oﬃciën
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en kent haar toe de benoeming der bestuurders van Gods- en Gasthuizen, Kerken,
Armengoederen, etc., tegen betaling van 3200 Rynsguldens. 1458., 1458
1 stuk

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

67

Vergunning door Karel, hertog van Bourgondië, enz. aan het Grootgasthuis tot het
aanvaarden van erfelijke en andere goederen. 14689, 1468
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

68

Cerﬁcae vanwege de schepenen en raad der stad ‘s-Hertogenbosch en wel speciaal
voor burgemeesteren, sehepenen en raad der stad Antwerpen betreﬀende het recht van
de armen van het Grootgasthuis op de nalatenschap van de zieken, die in dat gasthuis,
zonder testament achter te laten, zijn overleden. 1503., 1503
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a. De aanleiding hiervan was het overlijden in
voornoemd gasthuis van een Antwerpenaar, genaamd Jan Baten, die volder. Als getuigen komen
in deze akte voor: Margriet van Gestel en Barbara van Oesterwyek, begynen v/h Groot Begijnhof
te ‘s-Hertogenbosch, nichten van Jan voornoemd, benevens Ghysbert van Scynle, pastoor; Adriaen
Geritszoon, klerk; Lambert Wouterszoon, gewezen klerk; Huybrecht van Bladel en Anthonis
Henrick Ghybenzoon, knechts, alsmede Jan van Hedel en Dirck van den Elst, gewezen meesters v/
h Grootgasthuis. In dorso gemerkt: No. 3.

69

Schepenbrief, waarbij de dekenen van het Linnenweversambacht te ‘s-Hertogenbosch aan
de bestuurders van het Grootgasthuis toestaan om in dat gasthuis een linnenweefgetouw
te plaatsen tot het weven van lakens voor de armen tegen een jaarlijkse recognie van 7
stuivers. 150910., 1509
1 charter
1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

70

Cerﬁcae vanwege de schepenen en raad der stad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende
het recht van het Grootgasthuis op de nagelaten goederen- zo roerend als onroerend,
erfelijk en havelijk, geen uitgezonderd - van de zieken die in voornoemd gasthuis, zonder
testament of wege kinderen na te laten, zijn overleden, onverschillig waar deze
goederen zijn gelegen, zulks volgens het oude en aljd in acht genomen gebruik en ook
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krachtens zeker privilege bij hoger memorie door de hertog van Brabant in het verleden
aan het voornoemde gasthuis gegeven. 1566., 1566
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

71

Octrooi door de raad van Brabant aan het Grootgasthuis tot het aanvaarden van goederen
en meubelen van zieke en arme personen overleden in voorschreven gasthuis op
simpelen inventaris, mits daarvan eerst betalende de kosten door het gasthuis aan die
personen besteed. 1589. Met een vidimus van dit octrooi. 1590., 1589-1590
2 charters
1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

72

Octrooi door Albert en Isabella, aartshertog en aartshertogin van Oostenrijk, enz.’ aan
de regenten van het Grootgasthuis om de nagelaten goederen van Alart Henricx van
Dommelen en diens huisvrouw Lenartken van Kessel onder beneﬁcie van inventaris te
aanvaarden, mits niemand van het geslacht van de overledenen die goederen aan zich
trekke. 1607., 1607
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

73

Octrooi door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden aan de Gods- en Gasthuizen
van ‘s-Hertogenbosch tot hehoud van de erfgoederen en renten, die zij sedert de reduce
hebben ontvangen en tot aanvaarding in de toekomst van zodanige goederen hij donae
of anderszins. 1643., 1643
1 charter
1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

3761

Brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland, waarbij namens de bisschop
van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt verleend om enige
goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen voltooien.
Afschri. z.d., 0
1 stuk
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 67a

1.2.2.2 Andere stukken
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74

Verbod van Philips, hertog van Bourgongiën, van Brabant enz. enz. aan de kloosters,
Godshuizen, Gasthuizen, vergaderingen van mannen en wijven en alle andere geestelijke
personen in de stad en Meierij van den Bosch opgericht, om zonder zijn toestemmsng
cijnzen, renten, pachten of erfgoederen te verkrijgen bij koop, transport, gi of testament,
uitgezonderd kleine cijnzen, pachten en erfgoederen tot het doen van jaargejden en
beveelt verder, dat de erfenissen aan personen in die kloosters opgenomen, na hun
overlijden door hun erfgenamen in wereldljke staat geërfd zullen worden. 14634.
Afschri., 1463
1 stuk
1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

75

Akte van Karel, hertog van Bourgondië enz., betreﬀende restue van erfgoederen aan
kloosters, Godshuizen, etc. vermaakt, 1469., 1469
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

76

Akte van de oﬃciaal van Luik betreﬀende oproeping van personen om op een bepaalde
dag en uur te verschijnen voor Jacobus die Wael meester van het Grootgasthuis, zulks in
verband met betaling van grondrenten, etc. 1491., 1491
1 charter

1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

77

Bevel van de keizer aan de eerste deurwaarder in Brabant en Overmaze om van de
geesteljkheid, gasthuizen, Heilige Geesthuizen en andere gelijke personen binnen 6 dagen
nà de dag der publikae een opgave te eisen van al hun goederen, zo van koren, cijnzen,
renten als anderszins met vermelding waar die gelegen zijn. 1531. Kopie. Met kopiën van
het daarop gegeven antwoord van het Grootgasthuis. 1531., 1531
1 stuk
1Aan deze afdeling ontbreekt een brief van 7 maart 1471 van de aartsdiaken van Kempenland,
waarbij namens de bisschop van Luik, aan de provisoren van het Grootgasthuis vergunning wordt
verleend om enige goederen te verkopen ten einde de bouw van het nieuwe gasthuis te kunnen
voltooien. Volgens de oude inventaris van 1768, pag. 102. nr. 5 was dit stuk nog op het archief
aanwezig, (inv. nr. 1859). In 1973 is een 19e eeuwse kopie van dit stuk teruggevonden. Bewaard
onder Inv. nr. 67a. Regest toegevoegd onder nr. 1366a.

1.2.3 Vrijdom van irnposiën
78

Akte, waarbij het Stadsbestuur van Shertogenbossche het Grootgasthuis vrijstelt van
bieraccijns tegen betaling van 300 Rijnse guldens. 14912, 1491
1 charter
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79

Mandement van Philips, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Brabant, etc. aan de
regeerders der stad van den Bosch, om van het Grootgasthuis geen hogere accijnzen
en nieuwe imposiën te vorderen dan die, welke naar ouder gewoonte in de loop van
40 jaren aan die stad betaald zijn, met last tot teruggaaf van hetgeen boven de oude
ontribuën ontvangen is. 1503., 1503
1 charter

N.B.. Jan van Berkel, meester en rector v/h Grootgasthuis had een verzoekschri ingediend,
inhoudende, dat te allen jde allerhande zieken en hulpbehoevende mensen, van welk land of
volk ook behorende, in dit gasthuis liefdevol opgenomen, verzorgd er verpleegd geweest zijn,
evenals zulks nog dagelijks,doch in een steeds groter aantal, geschiedt ten laste van voormeld
gasthuis. Dat dit gasthuis, volgens de bepalingen van het gemene recht, hij voortduring vrij
behoort te zijn en blijven van alle accijnzen, maalgeld en andere belasngen, zodat het verzoeker
geoorloofd is om koren, meel, brood, bier en andere levensmiddelen, ten behoeve van de arme,
zieke mensen, op te slaan en te verdelen, zonder daarvoor enige accijns of impost te betalen,
zoals in andere steden in het land van Brabant, alwaar de gasthuizen daarvan ook vrijgesteld
zijn. Dat voorschreven gasthuis ook in vroegere jden, toen de opname van zieke mensen nog
niet zo groot was, niet verder belast geweest is dan met geringe imposiën, die jaarlijks slechts
een kleine som bedroegen, zodat de regeerders v/h. gasthuis deze belasng, ter voorkoming van
processen en onaangenaamheden, zonder groot nadeel voor de arme zieken hebben moeten
betalen. Desnieegenstaande hebben de bestuurders der stad van den Bosch, zonder enige
considerae met de arme, ellendige mensen, die het gasthuis dagelijks meer en meer bevolken,
grote accijnzen en nieuwe imposiën gevorderd, welke jaarlijks over de 200 à 300 Rijnseguldens
zullen belopen, ondanks het feit, dat voormeld gasthuis niet alleen een arm gasthuis en door het
jaarlijks onderhoud dezer mensen zeer hulpbehoevend is, maar het ziet er voorts ook troosteloos
uit, zodat nieuwe gebouwen en reparaën dringend nodig zijn, zulks tot groot nadeel van de arme
zieke mensen. Op grond van een en ander wordt verzocht hieromtrent behoorlijke voorzieningen
te treﬀen. Philips gee daarop bevel aan zijn deurwaarder, dat hij, namens hem, de regeerders
der stad van den Bosch gelast, dat zij de suppliant — mist betalende in alle accijnzen, imposiën
en andere lasten aan voormelde stad, na ouder gewoonte koers en loon hebbende en door
suppliants voorzaten gedurende 40 jaren gedaan— ongehinderd moeten laten, terzake van
betaling van hogere accijnzen en nieuwe imposiën en de suppliant restueren hetgeen boven de
oude contribuën is betaald.

80

Gunsge beschikking van de raad van State der Verenigde Nederlanden op een
verzoekschri van de Regenten van het Grootgasthuis om vrijstelling van impost van vlees
bij het pond gekocht. 1771. Met zeven daarbij behorende stukken. 1769-1771., 1769-1771
1 charter en 7 stukken

81

Extracten uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende restue van de impost van het vlees, hetwelk
met minder dan ¼ beest per pond bij de resp. Gods- en Gasthuizen wordt ingekocht,
1771, 1771
2 stukken

1.2.4 Executoriale tels
82

Gunsge beschikking van de raad van Brabant op een verzoekschri van de meester van
het Grootgasthuis om de ingebieders van ‘s-Hertogenbosch en de vorsters en notarissen
te machgen tot het doen van execues tegen onwillige vergelders van cijnzen en
pachten, zulks wegens de onveiligheid der wegen. 1599, 1599
1 stuk

83

Gunsge beschikking van de raad van Brabant op een verzoekschri van de meester
van het Grootgasthuis om Jan Broek, leenheﬀer te Roy, en de plaatselijke vorsters en
ingebieders te machgen tot het doen van execues tegen onwillige vergelders van
cijnzen en pachten, zulks wegens de onveiligheid der wegen. 1609., 1609
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1 stuk
84

Executorialen van de raad van Brabant voor het Grootgasthuis tegen onwillige vergelders
van achterstallige renten, cijnzen en landpachten. 1705, 1710 en 1719., 1705-1719
2 charters en 1 stuk

85

Executorialen van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden voor het Grootgasthuis
tegen onwillige vergelders van achterstallige renten, cijnzen, korenpachten en landhuren.
1723 en 1726, 1723-1726
2 stukken

86

Authenek extract uit het register der resoluën van de Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden, houdende afwijzende beschikking op een verzoekschri van Nicolaas van
Blotenburg, als rentmeester van het Grootgasthuis, om een executoriaal tegen onwillige
vergelders van cijnzen, renten, koren, landhuren en arme-pachten 1724., 1724
1 stuk

87

Exceutoriaal van de raad van State der Verenigde Nederlanden voor het Groot- en andere
Gasthuizen, het Heilige Geesthuis, Weeshuis en Kerken, benevens voor het Zinnelooshuis
en de Blokken te ‘s-Hertogenbosch tegen onwillige vergelders van achterstallige renten,
cijnzen, koornpachten, enz. over de jaren 1737, 1738 en 1739. 1740., 1737-1740
1 stuk

1.2.5 Vonnissen en geschillen
88

Stukken uit een proces tussen de meester en rector van het Grootgasthuis, eiser, en
Peter en Henrick, gebroeders, zonen van Willem Goossens, benevens Marike, hun zuster,
weduwe van Cornelis Jan Goyartszoon, wonende te Udenhout, gedaagden, terzake
van een erfpacht van 3 mud rogge, ‘s jaars, gevesgd op onderpanden gelegen aldaar,
benevens van een achterstallige betaling van 8 mud en een lopen rogge. 1408-1592.,
1408-1592
9 stukken

89

Vonnisbrief, waarbij de armen van het Grootgasthuis zijn aangekomen een hofstede en de
hel van een huis en land gelegen te Oss. 14301., 1430
1 charter

90

Stukken uit een geschil over een privaat gelegen achter het huis ‘Het Lavoir’. 1517-1642.,
1517-1642
3 stukken

91

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Adriaen Jacopszoon, Ghysbert Arntszoon en
Roelof Geritszoon wegens achterstallige huur van land gelegen te Vucht, genaamd ‘den
Scopakker of Molenakker’, ten bedrage van 8 mud ‘s jaars. 1524., 1524
1 stuk

92

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Henrick Stoep wegens een achterstallige rente,
groot 5 schellingen ‘s jaars. 1530., 1530
1 stuk

93

Stukken uit een proces, gevoerd voor de raad van Brabant, tussen Frederik van der
Moten, priester, en Eustaas Zwien. eisers, enerzijds en de bestuurders van Gasthuizen,
H. Geesthuizen, Armenblokken, Oude Mannen- en Vrouwenhuizen. Kerkfabrieken,
Kapellen, Broederschappen, etc. gelegen binnen de stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch,
gedaagden, anderzijds, tot betaling van de resterende contribue over de jaren 1523 t/m
1528, terzake van twee beden, elk groot 12000 Karolusguldens. 1530-1532, 1530-1532
18 stukken

Pagina 22

94

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Claes Henricxzoon van Buel te Woensel wegens
een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars. 1531., 1531
1 stuk

95

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jacop ‘in den Eenhoirn’ wegens een
achterstallige erfcijns, groot 13 pond ‘s jaars. 1532., 1532
1 stuk

96

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Aerden van Os Henricxzoon wegens
achterstallige huishuur, 1533, 1533
1 stuk

97

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Frank van den Hoeven, Jan Bolcx en Peeter
Buysers wegens een schuld van 73 Carolusguldens. 1533., 1533
1 stuk

98

Dagvaarding aan Anthoenis Moenen, z.v.w. Willem te St. Oedenrode, inzake ontruiming
van een erf aldaar, het Grootgasthuis toebehorende, 1533., 1533
1 stuk

99

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis op een huis, erf, hof en achterhuis, gelegen aan het
einde van de Hinthamerstraat over de Geerlaicxe brug wegens een daarop gevesgde
achterstallige erfcijns, groot 12 pond ‘s jaars. 1534., 1534
1 stuk

100

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis op een hofstede gelegen in de Orthenstraat wegens
een achterstallige erfcijns, groot 38 pond ‘s jaars. 1534., 1534
1 stuk

101

Conclusie uit een proces tussen het Grootgasthuis en Jan Henrixzoon, koster te Haren,
waarbij laatstgenoemde verplicht wordt tot teruggaaf van 4 schoven rogge gehaald van de
akkers ener hoeve te Haren en tot betaling der proceskosten. 1539., 1539
1 stuk

102

Vonnisbrieven, correspondene, publicae, enz., betreﬀende goederen gelegen te
Breugel, aan de Leet, waarop een cijns, groot 16 ½ gulden is gevesgd ten gunste van het
Grootgasthuis. 1548-1588., 1548-1588
6 stukken

103

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Philip Boyen, de jonge, inzake betaling van 27
gulden 15 stuivers en 2 ort wegens 6 gekochte varkens. 1551, 1551
1 stuk

104

Uitspraak van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch in een geschil tussen het Grootgasthuis
ener- en Jan Brock optredende voor de schout en schepenen der vrijheid van Oisterwijk
anderzijds, waarbij aan laatstgenoemde gelast wordt de gasthuisgoederen te Haren te
ontslaan van de daarop gestelde bedezeng met recht daarover nader te procederen.
1551., 1551
1 stuk

105

Brieven van daagsele van de raad van Brabant, verkregen door mr. Peter van Os, als
meester en rector van het Grootgasthuis, tegen Gielis, z.v. Henrick Goyaertszoon om voor
die raad te verschijnen, zullende ook bij zijn absene verder worden geprocedeerd. 1552.,
1552
2 charters
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106

Vonnis gewezen door de schout en schepenen van ‘s-Hertogenbosch, betreﬀende een
achterstallige erfpacht, groot 5 zester rogge ‘s jaars, gevesgd op land gelegen in de
parochie van Rosmalen, ter plaats gezegd Heze, verschuldigd door Dierick Janszoon en Jan
Gerincxzoon te Rosmalen, aan het Grootgasthuis en het convent van Mariën Water, ieder
voor de hel. 15523. Met oudere transportbrief. 1545., 1552-1545
2 charters

107

Uitspraak van de schepenen der stad ‘s-Hertogenbosch in een proces tussen de meesters
van het Grootgasthuis ener- en Damen Duijsen van Hees e.a, anderzijds over de
nalatenschap van Joost Lambertszoon en diens huisvrouw Lambertken. 1558., 1558
1 charter

108

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Joost Verhoeven wegens een schuld van 22 ½
mud rogge. 1561., 1561
1 stuk

109

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Claes Laureynszoon te Vucht wegens
achterstallige pacht ener hoeve, groot 27 mud en 5 zester rogge en 25 gulden. 1562., 1562
1 stuk

110

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jacop de Wit wegens een bedrag van 16
Carolusguldens, aomsg uit de nalatenschap van Franchoys Millinck. 1563, 1563
1 stuk

111

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Hadewich, d. v. Peters Roesen wegens een
achterstallige cijns, groot 2 Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op 3 kamers en grond
gelegen te ‘s-Hertogenbosch bij de Oude Huis. 1566., 1566
1 stuk

112

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan van Del alias van Henxtem wegens nietbetaling van 22, 12 en 14 Carolusguldens, krachtens geloe. 1566., 1566
1 stuk

113

Stukken uit een proces tussen Evert Pels, als meester van het Grootgasthuis, en Joost
Jacopszoon over achterstallige landhuur, bedragende 16 mud en 7 ½ zester rogge ‘s jaars.
1566 en 1567, 1566-1567
2 stukken

114

Stukken uit een proces tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Henrick
Lambrecht Schepers te Hulst onder Geldrop anderzijds betreﬀende een erfpacht, groot 1
mud rogge ‘s jaars, verschuldigd door Jaexken, weduwe van Peter Cocx te Geldrop en de
kinderen van Goossen Lemmens, 1567 en 1568., 1567-1568
2 stukken

115

Vonnisbrieven voor het Grootgasthuis tegen Frans, z.v.w. Jan Willemszoon en Jacop, z.v.w.
Peter Goyartszoon, linnenwevers, wegens een achterstallige cijns, groot 10 Rijnse guldens
‘s jaars, gevesgd op een huis, 2 kamers en hof gelegen binnen en buiten de muren der
stad ‘s-Hertogenbosch. 1570 en 1574., 1570-1574
2 stukken

116

Conclusie uit een proces tussen het Grootgasthuis ener- en Jan Denyszoon, Jan
Bartholomeus Zuetrix, Jenneke, weduwe van Jan van den Zande en Gerit Aben anderzijds,
in betrekking tot een erfcijns, groot 3 Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op onderpanden
gelegen in de parochie van Boxtel, ter plaatse gezegd Klein Liemde, ten gunste van het
gasthuis. 1571., 1571
1 stuk
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117

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis op een huis, erf en plaats gelegen achter de Tolbrug
wegens een achterstallige erfcijns, groot 6 Carolusguldens ‘s jaars. 1574., 1574
1 stuk

118

Stukken uit een geschil tussen Agnes Goyarts enerzijds en de meester van het
Grootgasthuis anderzijds betreﬀende de nagelaten gelden van een Italiaan en zijn
huisvrouw, die beiden door voornoemde Agnes waren gehuisvest en verpleegd, doch aan
de pestziekte zijn gestorven. 1574, 1574
3 stukken

119

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Gerard Joachims, snijder, wegens achterstallig
huishuur ten bedrage van 56 gulden. 1575, 1575
1 stuk

120

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dirick Henricxzoon van Boeckel, leertouwer,
wegens achterstallig huishuur, ten bedrage van 36 gulden 13 stuivers en 2 oirt, 1575.,
1575
1 stuk

121

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Anthonis Jan Gysbertszoon te Kessel wegens
een achterstallige cijns, groot 3 gulden ‘s jaars. 1575., 1575
1 stuk

122

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Willem Lambertszoon en Peeter Heymericx
Matheeuszoon te Lith wegens een achterstallige cijns, groot 6 gulden ‘s jaars. 1575., 1575
1 stuk

123

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Clingen Janszoon te Lith betreﬀende een
achterstallige erfcijns, groot 1 oud schild. 1575., 1575
1 stuk

124

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Peeter Corneliszoon van Happert te Lithoyen
wegens een achterstallige cijns, groot 5 pond ‘s jaars, 1575,, 1575
1 stuk

125

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Henrieken de Smit te Lithoyen wegens een
achterstallige cijns, groot 6 pond ‘s jaars, 1575., 1575
1 stuk

126

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Aert Peeter Hellincx te Schijndel wegens een
achterstallige cijns, groot 6 gulden ‘s jaars. 1575., 1575
1 stuk

127

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Mariken, weduwe van Hanrick Peeter Meeusen
te Waalwijk wegens een achterstallige cijns, groot 3 gulden ‘s jaars, 1575, 1575
1 stuk

128

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Mathys Hanrick Willemszoon wegens een
achterstallige roggepacht, groot 2 mud ‘s jaars, gaande uit onderpanden gelegen binnen
de vrijdom der stad ‘s-Hertogenbosch, ter plaatse gezegd Dungen. 1577., 1577
1 stuk

129

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Geertruyd Jaspers wonende in de Diepstraat
wegens achterstallige huur van een schaar weide gelegen in de Vliert. 1577., 1577
1 stuk
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130

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dierick Henricxzoon van Boeckel wegens
achterstallig huishuur van 2 kamers gelegen achter dc Tolbrug op de Molenwerf, aan de
stadswal. 1577., 1577
1 stuk

131

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Gerit Anthoniszoon c.s. wegens achterstallig
huishuur ten bedrage van 8 gulden en 1 stuiver. 1577, 1577
1 stuk

132

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Adriaenszoon Schipper wegens achterstallig
huishuur, groot 36 gulden 11 stuivers en 3 oirt. 1577., 1577
1 stuk

133

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Goyart van Sphout wegens het niet afdragen
van 39 gulden 8 stuivers en 3 oirt die hij, als gewezen pachter van de oude Kleeraccijns,
ontvangen had. 1577., 1577
1 stuk

134

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Daniël Diricxzoon wegens achterstallig huishuur.
1578., 1578
1 stuk

135

Vonnisbrief voor de armen en nonnen van het Grootgasthuis tegen Peter van Hedel, z. v.
Jan, wegens een beloe van waarschap van een erfcijns, groot 7 pond ‘s jaars, gaande uit
een huis en erf gelegen te ‘s-Hertogenbosch in de Postelstraat. 1578,, 1578
1 stuk

136

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Peter, z. v. w. Lamberts, die poer, wegens een
achterstallige erfcijns, groot 4 pond ‘s jaars, gevesgd op een huis, erf en hof te Orthen,
ter plaatse gezegd ‘Maelstrem’. 1578,, 1578
1 stuk

137

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Gerard Janszoon van Vechel wegens
achterstallig huishuur ten bedrage van 14 gulden 16 stuivers en 2 oirt, 1578., 1578
1 stuk

138

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Henricxzoon van Soemeren wegens
achterstallig huishuur. ten bedrage van 12 Carolusguldens. 1579., 1579
1 stuk

139

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis betreﬀende een achterstallige erfpacht, groot 2 mud
rogge ‘s jaars, gevesgd op land gelegen binnen de vrijdom der stad ‘s-Hertogenbosch,
ter plaatse gezegd Dunghen, ter plaatse ‘die Sporct’ hij de plaatse genaamd ‘die Voirt’,
benevens gaande uit andere onderpanden aldaar. 1580., 1580
1 stuk

140

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Arnd Jan Willemszoon, mmerman, te Geﬀen
wegens een achterstallige erfpacht, groot 4 zester rogge ‘s jaars. 1580., 1580
1 stuk

141

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Grietken, weduwe van Aert Janszoon te Geﬀen
wegens een achterstallige erfcijns, groot 7 ½ gulden ‘s jaars. 1580., 1580
1 stuk

142

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Hanrick Haubraken wegens een achterstallige
cijns, groot 6 pond ‘s jaars, gaande uit een huis en erf gelegen te ‘s-Hertogenbosch in de
Postelstraat. 1580,, 1580
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1 stuk
143

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Wouter, z. v. Wouter Broeken te Haren bij
Oisterwijk wegens een achterstallige roggepacht, groot 2 mud ‘s jaars. 1580,, 1580
1 stuk

144

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Ceel Hermanszoon en Jan Hermanszoon
te Oss, wegens achterstallige huur van ‘de Bieskamp’, ten bedrage van 7 gulden en 18
stuivers, 1580,, 1580
1 stuk

145

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Reynder Goyartszoon van den Camp te Someren
wegens een achterstallige erfcijns, groot 5 gulden ‘s jaars, 1580., 1580
1 stuk

146

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Heylken, d. v. Nelis, de snijder, weduwe van
Peeter Erkens te Someren wegens een achterstallige erfcijns, groot 2 gulden ‘s jaars,
1580., 1580
1 stuk

147

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Wouter Jan Wouters op Coppel te Son wegens
een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars, 1580., 1580
1 stuk

148

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Bernard Wouterszoon van den Wyer e.a.
wegens een achterstallige erfcijns, groot 45 gulden ‘s jaars. 1581., 1581
1 stuk

149

Uitspraak van de schepenen der stad ‘s-Hertogenbosch in een ge.schil tussen het
Grootgasthuis ener- en Adriaen Joosten Brouwer anderzijds, waarbij laatstgenoemde
wordt verplicht tot betaling van 2 zester gerstmout per jaar met de achterstand, gevesgd
op een stenen huis van wijlen Eefsa, huisvrouw van Aelbert die Wael gelegen te ‘sHertogenbosch over de Korenbrug. 1581. Met notariële extracten uit het register v/d
renten, cijnzen, pachten, landhuren en huizen v/h Grootgasthuis en meer speciaal uit het
kapiel der roggepachten, die de armen van gezegd Gasthuis alleen heﬀende zijn, inzake
de 2 zester gerst, aomsg van het testament van Aelbert die Wael voornoemd. 1420
-1580., 1420-1580
2 stukken

150

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Tonis Jacop Hanricxzoon te Nulant wegens een
achterstallige pacht, groot 2 mud en 6 zester rogge ‘s jaars. 1581., 1581
1 stuk

151

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Metken, weduwe van Goeyart Willemszoon,
wegens een achterstallige erfcijns, groot 7 pond ‘s jaars, gevesgd op land gelegen te
Rosmalen ‘opte Erthum’, 1581., 1581
1 stuk

152

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Melis Lambertszoon te Schijndel betreﬀende
een schuld, groot 2 x 3 Carolusguldens en 10 stuivers volgens geloe en 53 guldan en 10
stuivers wegens geleend geld. 1581., 1581
1 stuk

153

Authenek stuk uit een proces tussen het Grootgasthuis, eiser, ener- en Henrick
van Ouwenhuys en Henrick Joosten wonende te Schijndel, verweerders, anderzijds
betreﬀende een stuk land. 1581, 1581
1 stuk
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154

Sommae van Thielman Hagens, groenroede, ter instane van het Grootgasthuis, aan
Lyntgen, d. v. Claes Jan Berwouts en weduwe van Ariaen Michielszoon, wonende in de
Oude Gasthuisstraat betreﬀende het areken van een huis in de Postelstraat aomsg
van Mathys Jan Berwouts alias Cropel Thysken. 1582., 1582
1 stuk

155

Stuk uit een proces tussen de meester en de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis
ener- en Anthonis Emmen te Haren hij Oisterwijk anderzijds betreﬀende een erfpacht,
gevesgd op een akker met annexe beemd, genaamd ‘Goosen Garsthof’. 1582, 1582
1 stuk

156

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dirick Loyen te Lyth wegens niet-nakoming ener
geloe van 14 gulden. 1582., 1582
1 stuk

157

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Gerart, z. v. w. Willem, genaamd Leytenszoon,
wegens een achterstallige erfcijns, groot 7 pond ‘s jaars, gevesgd op een stuk land
gelegen te Roosmalen ‘opten Eerthen’, 1582., 1582
2 stukken

158

Stukken uit een proces tussen Gheerart Janszoon van Geﬀen, als man van Leonora,
weduwe v, w. Hanrick Boudewijnszoon van Rysingen, ener- en Frans Henricszoon van
Gestel, als meester van het Grootgasthuis, anderzijds betreﬀende de aankoop door
gezegd gasthuis van de materialen van 2 huizen, gelegen te ‘s-Hertogenbosch bij ‘het
Loerugje’ naast de Dieze, 1582-1583., 1582-1583
12 stukken

159

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Willem Heyn Maeszoon, als laat van de weduwe
Jaspers van Eyck te Berlikum, wegens een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s
jaars. 1583., 1583
1 stuk

160

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Wintermans te Hoogeloon, wegens een
achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars, gevesgd op onderpanden aldaar.
1583., 1583
1 stuk

161

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Lyn, weduwe van Ghyb Aertszoon e.a. wegens
een achterstallige pacht van 10 mud en 2 ½ zester rogge ‘s jaars, voor huur van de
‘Scopakker of Molenakker’ met een klein stukje land gelegen te Vucht. 1583., 1583
1 stuk

162

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Wouter Thomas Dionyszoon wegens een
achterstallige pacht, groot 3 mud en 3 lopen rogge ‘s jaars, gevesgd op goederen gelegen
te Gerwen, ter plaatse gezegd ‘aan geen Rullen’ en ‘in Delze’, 1584., 1584
1 stuk

163

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Hanrick Jacopszoon alias Raepken te Gestel bij
Eindhoven wegens een achterstallige cijns, groot 5 ½ gulden ‘s jaars. 1584., 1584
1 stuk

164

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Lyn, weduwe van Marten Claeszoon te Gestel bij
Eindhoven wegens een achterstallige cijns, groot f 3,- ‘s jaars. 1584., 1584
1 stuk
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165

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Janszoon te Goirle wegens een achterstallige
erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars. 1584,, 1584
1 stuk

166

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan, z. v. Willem Arien Jacops te Haren wegens
een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars. 1584., 1584
1 stuk

167

Vonnisbrief voor de arme zieken en nonnen van het Grootgasthuis tegen Stephane, z. v.
Henricx van den Keyserwert, inzake voldoening ener geloe van borgtocht betreﬀende
een achterstallige cijns, groot 7 pond ‘s jaars, gaande uit een huis en erf, gelegen te ‘sHertogenbosch in de Postelstraat. 1584., 1584
1 stuk

168

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan van den Ven te Breugel wegens een
achterstallige erfcijns, groot f 6,- ‘s jaars. 1585., 1585
1 stuk

169

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Marycke, weduwe van Roelof Aerts te Heesch,
wegens een achterstallige cijns, groot 40 schellingen ‘s jaars. 1585., 1585
1 stuk

170

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Thonis Hanrick Goyaerts te Rooij wegens een
achterstallige erfcijns, groot 4 gulden ‘s jaars. 1585., 1585
1 stuk

171

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis betreﬀende een achterstallige cijns, groot 6
Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op land gelegen te Boxtel, ter plaatse gezegd ‘Tongeren’
1586., 1586
1 stuk

172

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Heylken Neus wegens een achterstallige erfcijns,
groot 2 gulden ‘s jaars gevesgd op een huis, erf, hof en land, gelegen te Someren bij ‘de
Poelaerde’, 1586., 1586
1 stuk

173

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen de erfgenamen van Jan Wintermans, wegens
een achterstallige pacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars, gevesgd op 3 percelen land gelegen
te Loon, 1587., 1587
1 stuk

174

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Goyart Loeniszoon te Vechel op ‘Sontvelt’
wegens een achterstallige roggepacht, groot 1 mud ‘s jaars, gevesgd op goederen aldaar,
1587., 1587
1 stuk

175

Sommae van het Grootgasthuis, onder bedreiging van execue, aan Jan Jan Bruers
alias Jan Oen, Wouter Berewyns, Wouter van Engelen, Jenneke weduwe van Jan van
Goirle, Peter Willem Gerits, Simon Claessen e.a. te Hilvarenbeek betreﬀende achterstallige
pachten, groot 2 mud rogge en 6 zester garst ‘s jaars. 1588., 1588
1 stuk

176

Sommae van de vorster van Gestel hij Oesterwyck, ter instane van het Grootgasthuis,
aan Hendrick, Jan en Steven, kinderen van Marcelis van Zon alias Hoﬀman wonende in de
Heuvelstraat; Hendrick Sanders alias Molders, aan de Biest; Ariken en Mariken, kinderen
van Wouter Timmers; Aelbert van Doerne en Arien, z. v. Gerit Peterszoon in de Heysche,
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allen wonende te Moergestel en Jan, z. v. Jan Paepen te Goerle, om de achterstallige
roggepachten ten spoedigste te betalen. 1588., 1588
1 stuk
177

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis op een huisje, gelegen te ‘s-Hertogenbosch in de
Gasthuisstraat, wegens een achterstallige cijns, groot 7 Carolusguldens ‘s jaars. 1590.,
1590
1 stuk

178

Stukken uit een geschil over de nalatenschap van de heer Adriaen Maerschart, kanunnik
van de St. Janskerk ten behoeve van de armen van het Grootgasthuis. Met inventaris van
een deel van de goederen die door de kanunnik overgebracht waren naar Emmerik, 1590
en 1591., 1590-1591
5 stukken

179

Stukken uit een proces tussen Frans Henricxzoon van Gestel, als meester van het
Grootgasthuis en in die kwaliteit, als interventeur voor Dirck Everts, pachter der
gasthuishoeve te Boekel onder Uden, enerzijds en het kapiel van de St. Janskerk te
‘sHertogenbosch, anderzijds betreﬀende een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s
jaars, gevesgd op goederen gelegen in de parochie van Uden, ter plaatse gezegd Boekel
bij de Kapel van St. Acht, 1592,, 1592
3 stukken

180

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Basaen van Peer te Eyndhoven wegens een
achterstallige cijns, groot 3 guldens ‘s jaars. 1593., 1593
1 stuk

181

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Corsaen, z. v. w. Claes, geheten de Jonge van
Bomel wegens een achterstallige cijns, groot 3 pond ‘s jaars, gevesgd op een hofstede
van een huis gelegen te ‘s-Hertogenbosch in de Kerkstraat, 1593., 1593
1 stuk

182

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis op een hofstede, erf, hof en een stak land gelegen
te Eindhoven, wegens achterstand van een daarop gevesgde erfcijns, groot 3
Carolusguldens ‘s jaars. 1594., 1594
1 stuk

183

Stuk uit een proces tussen het Grootgasthuis en Hanrick Brants betreﬀende een stuk land,
groot 8 lopenzaads, waarop een erfpacht, groot 4 mud rog is gevesgd ten behoeve van
gezegd gasthuis. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

184

Stukken uit een proces tussen de meester v/h Grootgasthuis ener- en Rutger van
Meyensfoirt e.a. anderzijds betreﬀende aanspraak door laatstgenoemden op een
gedeelte van het huis, genaamd ‘Die Lavoir’ gelegen aan de Markt, gelegateerd aan
voornoemd gasthuis door Henrick Glaviman en zijn vrouw Marie. 16e eeuw, 1500-1599
12 stukken

185

Notariële kopie van een akkoord tussen Aelken, weduwe van Mierlo ener- en de meester
van het Grootgasthuis anderzijds betreﬀende een vonnis over een kamer en 2 renten,
resp. groot 3 en 4 gulden ‘s jaars. 1600., 1600
1 stuk

186

Ongedateerde kopie van een stuk uit een proces dd. 1624, gevoerd tussen Marten
Reynder Dobbelyns, als schoonvader en gemachgde van mr. Jacop Geraerts van Duppen,
rector van een beneﬁcie gescht op het altaar van 0. L. Vrouw in de kerk van Eerschot in
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de vrijheid van St. Oeden Rode, eiser, ter eenre en Nicolaes Janssen Donckers, meester
en rector van het Grootgasthuis, als interventeur van Goyaert Jan Symonts wonende te
St. Oeden Rode, gedaagde, ter andere zijde, terzake van een achterstallige pacht, groot 1
mud rogge ‘s jaars., 1624
1 stuk
187

Vonnisbrief, waarbij het Grootgasthuis verschillende goederen is aangekomen, gelegen
in de parochie van Zon, ter plaatse gezegd ‘Int Espe’, en in de parochie van Sint Oeden
Rode, ter plaatse gezegd ‘Vressel’, zulks wegens wanbetaling van een erfcijns, groot 12
Carolusguldens en 10 stuivers ‘s jaars, ten behoeve van genoemd gasthuis. 1636., 1636
1 charter

188

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Handrick Gerard Pincxten te Empel wegens een
achterstallige cijns, groot 6 gulden ‘s jaars, gaande uit landerijen gelegen aldaar, genaamd
‘het Zwartbroek’ en ‘Reygersvliet’. Met twee bijlagen. 1641, 1641
3 stukken

189

Stukken uit een geschil tussen de regenten van het Grootgasthuis ener- en de erfgenamen
van wijlen Thomas van Roije, in leven rentmeester van gezegd gasthuis, anderzijds, in
betrekking tot de betaling van het bag slot zijner rekening over de periode van 24 juni
1651 tot 15 april 1654, bedragende 1221 gulden en 6 stuivers. 1645-1681,, 1645-1681
11 stukken

190

Vonnisbrief voor de armen en nonnen van het Grootgasthuis tegen Thonis Cornelis
Vreyssen te Venloon wegens een erfcijns, groot f 12,-. 1647., 1647
1 stuk

191

Stukken uit een geschil tussen Thomas van Roij, rector v/h Grootgasthuis ener- en
jonkheer Jacques Fierlants, schepen der stad ‘s-Hertogenbosch anderzijds betreﬀende
opgave van de inkoopsom, schrijfgeld, etc. van een stuk weiland, gelegen onder de
vrijdom van voorschreven stad, buiten de Vughterpoort omtrent ‘Moorkensveer’. 1648.,
1648
3 stukken

192

Stukken uit een proces, gevoerd voor de raad van Brabant, door Johan van den Berghe, als
rentmeester van het Grootgasthuis, eiser, tegen Gerrit Ambrosius van Empel, als man van
Maria, d. v. Pieter Antoniszoon de ByI, verweerder betreﬀende een achterstallige cijns,
groot 20 hoenders ‘s jaars, gaande uit goederen te Empel. 1676-1679., 1676 - 1679
27 stukken

193

Stukken uit een proces tussen de rentmeester van het Grootgasthuis ener- en Arnold
Costerius, Schols en rentmeester der stad en landen van Weert, Nederweert en Wessem
anderzijds over gedeponeerde gelden berustende hij Maria Smits, weduwe van Johan
de Stocquy, aomsg van de executoriale verkoop in 1679 van de huizen en hoven van
Basaan Hendricx, de Ketelaer, en Jan Jacobs, de Ketelaer, ingevolge wanbetaling van een
daarop staande cijns, groot 3 gulden ‘s jaars. 1681-1715., 1681-1715
12 stukken

194

Stukken uit een geschil tussen het Grootgasthuis ener- en Gerard Kuysten anderzijds, in
betrekking tot de afwikkeling van het beheer van Johan van den Berghe, als rentmeester
van gezegd gasthuis, over 1684, waarvoor Gerard voornoemd zich borg had gesteld.
1683-1727. Hierbij een rekening en verantwoording van de gehouden administrae
van de huizen, landerijen, etc., bij uitwinning verkocht ten verzoeke van de regenten
van voornoemd gasthais, zulks wegens gebrek van betaling van 12236 gulden en 15
penningen met intrest à 4%, welk bedrag Johan voorschreven hij het slot zijner rekening
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over 1684 was schuldig gebleven aan het gasthuis, 1688. Afgehoord 6 mei 1690.,
1683-1690
46 stukken en 1 deel
195

Rekening van deurwaarder Chrisaan Pels voor het Grootgasthuis wegens exploiten aan
Dirck Symons te Rooij. 1685,, 1685
1 stuk

196

Stukken uit een proces tussen het Grootgasthuis en Heylken Goort Ruen e.a. betreﬀende
2 erfpachten, resp. groot 9 mud en 4 lopen rogge en 4 mud en 10 lopen garst ‘s jaars,
gevesgd op onderpanden te Woensel en Eeckaert. 1690 en 1691. Hieronder een extract
uit het boek der roggepachten v/h Grootgasthuis. 1336-1506,, 1336-1691

197

Speciﬁcae van de procureur Blotenburch betreﬀende opgemaakte exploiten voor
het Grootgasthuis. 1691. Met een stuk betreﬀende een erfcijns, groot 6 vat rogge te
Cromvoirt. Ongedateerd., 1691
2 stukken

198

Vonnisbrief voor het Grootgasthuijs tegen Peter Gysberts de Meyer en Peterken Arts te
Cromvoirt wegens een achterstallige erfpacht, groot 6 zester rogge ‘s jaars. 1691., 1691
1 stuk

199

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jacob van Osch wegens een 23 jarige
achterstallige cijns, groot f 3,- ‘s jaars, gevesgd op goederen gelegen te Eindhoven,
eerjds toebehorende aan Philip Coenraets. 1691., 1691
1 stuk

200

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Peter, Jacobs, Laurens Henricx, Claes en Ariaen
Jacobs te Oisterwijk en Berkel, wegens een achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s
jaars. 1691., 1691
1 stuk

201

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Peter Lenarts te Oss, wegens een achterstallige
erfcijns, groot 20 schellingen ‘s jaars. 1691, 1691
1 stuk

202

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Marten Jacob Martens van der Cam wonende
te Schijndel aan het Lueleind, wegens een achterstallige erfcijns, groot 3 pond ‘s jaars.
1691, 1691
1 stuk

203

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen de erfgenamen van Arien Piggen te Tilborgh
wegens een achterstallige erfcijns, groot 9 gulden ‘s jaars. 1691, 1691
1 stuk

204

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dirik Aert Jan Roeﬀen e.a. te Vechel wegens
een 25 jarige achterstallige pacht, groot 2 mud rogge ‘s jaars. 1691. Met lijst van de
vergelders., 1691
2 stukken

205

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Goossen Joosten te Drunen en Willem
Tielemans te Loon wegens een 10 jarige achterstallige pacht, groot 2 mud rogge ‘s jaars.
1693., 1693
1 stuk
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206

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jacob Peter Claessen. Evert Janssen, Thomas
Henricx en Aert Jacob Kerckhof te Nistelrooy wegens een achterstallige pacht, groot 1
mud rogge ‘s jaars, betaald wordende met f 6,-. 1693., 1693
1 stuk

207

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Lucas Henricx e.a. te Nistelrooy wegens een
achterstand van 52 kapoenen, 89 steen vlas en 75 zester zaad. 1693, 1693
1 stuk

208

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Adriaen Pauwels, zeelmaker te Diessen op ‘den
Hancxhorst’ wegens een achterstallige erfcijns, groot 12 gulden en 10 stuivers ‘s jaars.
1696., 1696
1 stuk

209

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dirck Dirck Teunnissen en Dirck Teuwens te Oss
wegens een achterstallige erfpacht, groot 1½ mud rogge ‘s jaars, 1696., 1696
1 stuk

210

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Cornelis Adam van der Donck en Peter Aert van
Grinsven te den Dungen wegens een erfpacht, groot 11½ zester rogge ‘s jaars. 1697., 1697
1 stuk

211

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Dries Jan Dirck e.a., te Heesch wegens een
achterstallige pacht, groot 2 mud rogge ‘s jaars. 1697., 1697
1 stuk

212

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Wouter Cornelis Brocken te Helvoirt wegens een
achterstallige erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars. 1697., 1697
1 stuk

213

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Gerit Willem op de Ryckt te Oerle wegens een
erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars. 1697., 1697
1 stuk

214

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Anthony Deenen te Ollant wegens een
achterstallige pacht, groot 4 zester rogge ‘s jaars. 1697., 1697
1 stuk

215

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Adam Smits te Velthoven wegens een
achterstallige roggepacht, groot 1 mud ‘s jaars. 1697, 1697
1 stuk

216

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan Adriaen Leyten te Oirschot wegens een
achterstallige cijns, groot f 3,- ‘s jaars. 1698., 1698
1 stuk

217

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Willem Pelt te Tilborgh wegens twee
achterstallige pachten, resp. groot 4 en 1 zester ‘s jaars. 1698., 1698
1 stuk

218

Vonnisbrief voor het Grootgasthuis tegen Jan en Dora de Roy, kinderen en erfgenamen
van Herman Hendricx de Roy te Riel, wegens een achterstallige pacht, groot 1 mud rogge
‘s jaars. 1708., 1708
1 stuk

219

Stukken uit een geschil tussen het Grootgasthuis, als in eigendom hebbende ene
hoevenierswoning, ener- en Willem Bopp,als eigenaar van een woning en hof naast
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voorschreven hoevenierswoning gelegen, anderzijds omtrent een afscheiding tussen hun
erven, 1763, 1763
5 stukken
220

Stukken uit een proces tussen het Grootgasthuis ener- en Claes Peeters e.a. anderzijds,
in betrekking tot een achterstallige cijns, groot f 6,- ‘s jaars, gaande uit onderpanden te
Lithoyen en Teeﬀelen. 1791-1793., 1791-1793
5 stukken

3762

Goyard Symonszoon. Arnd Heym, Adrien van Eyndhouts, Frans van Balen en Paulus
Raessen, schepenen in ‘s-Hertogenbosch, doen uitspraak in een geschil tussen Michiel
Henricxzoon, als gemachgde van Daniël van Vlierden, rector van het Grootgasthuis,
eiser, enerzijds, en Peter, z.v. Paulus Reinerszoon, gedaagde anderzijds, over het recht
van de nonnen en armen van genoemd gasthuis op een erfpacht, groot 4 zesters van een
erfpacht van 3 mud en 1 ½ zester rogge ‘s jaars, Bossche maat, gevesgd op een huis,
hof, hofstad en 8 lopenzaads land, gelegen in de parochie van Gestel (bij Oisterwijk),
ten gunste van eiser en met betaling van de achterstallige rogge over 6 jaren. 1539. Met
oudere vonnisbrief. 14456., 1445-1539
2 charters
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 101a

1.2.6 Kerkelijke zaken
1.2.6.1 Gasthuiskapel
221

Akte, waarbij de deken van St. Jan te ‘s-Hertogenbosch, krachtens bulle van Paus Calixtus
III van 13 december 1456, de kapel van het Grootgasthuis tot parochiekerk verhe. 1458.,
1456-1458
1 charter
Aan deze afdeling ontbreekt o.a. een bulle van Paus Sixtus IV van 11 mei 1472, waarbij de
bestuurders van het gasthuis worden gemachgd om de oude kapel te verkopen. (Zie Van Heurn.
folio 227 verso. Hij verklaart daarbij, dat deze bulle in zijn bezit is). Zie Inv. Nr. 603: “Alrehande
uitgaven”.

222

Akte, waarbij de deken van St. Jan te ‘s-Hertogenbosch, krachtens bulle van Paus Calixtus
III van 12 juli 1457, toestemming verleent om het Grootgasthuis met kapel en kerkhof te
verplaatsen. 1458., 1457-1458
1 charter
Aan deze afdeling ontbreekt o.a. een bulle van Paus Sixtus IV van 11 mei 1472, waarbij de
bestuurders van het gasthuis worden gemachgd om de oude kapel te verkopen. (Zie Van Heurn.
folio 227 verso. Hij verklaart daarbij, dat deze bulle in zijn bezit is). Zie Inv. Nr. 603: “Alrehande
uitgaven”.

223

Bestek betreﬀende de bouw van een kapel in het Grootgasthuis. 1487., 1487
1 charter

Aan deze afdeling ontbreekt o.a. een bulle van Paus Sixtus IV van 11 mei 1472, waarbij de
bestuurders van het gasthuis worden gemachgd om de oude kapel te verkopen. (Zie Van Heurn.
folio 227 verso. Hij verklaart daarbij, dat deze bulle in zijn bezit is). Zie Inv. Nr. 603: “Alrehande
uitgaven”.

1.2.6.2 Geestelijken
224

Akte, verleden voor notaris Theodericus die Wolﬀ, waarbij Jan van Berkel, als meester of
rector van het Grootgasthuis, aan mr. Gerard die Lu, een der kapelaans der Gasthuiskerk,
als woning toekent de oude door hem bewoonde kamer in de St. Annastraat, alsook de
daarnaast gelegen nieuwgebouwde kamer met hof, zolang hij als kapelaan of rector van
genoemde gasthuis in funce zal zijn. 1519. Dubbel, 1519
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2 charters
225

Verordening van bisschop Metsius voor de kapelaans van het Grootgasthuis, 1573., 1573
1 stuk

1.2.6.3 Kerkelijke diensten
226

Schenking door Walterus Derickszoon (van de Pas) en Marie, zijn huisvrouw, aan het
Grootgasthuis van een halve morgen land gelegen in de Hoge Vliert, onder verplichng
ener wekelijkse H. Mis in de kapel van voorschreven Gasthuis, 1499, Met twee oudere
transportbrieven, 14645 en 14912, benevens een notariële verklaring omtrent
voorschreven H. Mis, 1519, 1464-1519
4 charters

227

Testament van Elisabeth, weduwe v. w, Jan Dirxzoon van Herssel, alias van Oerle, verleden
voor notaris Fredericus Goeswinus Schaeck, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis 80
gulden eens, ten behoeve van zielmissen, vermaakt. 1504., 1504
1 charter

228

Testament van Aleidis, d. v. w. Henricus Bogarts van Oss, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis vermaakt een erfcijns, groot 10½ Rijnse guldens ‘s jaars uit goederen
gelegen te ‘s-Hertogenbosch, benevens een erfcijns van 5 Rijnse guldens ‘s jaars om
daarvoor elke week in de kerk van het gasthuis voornoemd een H. Mis te celebreren,
onder bepaling, dat zodra Andreas, z. v. Geertrudis, haar zuster, priester zal zijn geworden
deze Mis door hem gedurende zijn leven moet worden opgedragen. 1513. Met een akte
van Erardus de Marcka, bisschop van Luik, waarbij hij Andreas, z. v. Petrus Lamberts en
van Geertrudis Bogarts op zijn verzoek in het verder genot stelt van voorschreven erfcijns
van 5 Rijnse guldens. 15145., 1514
2 charters

229

Autheneke clausule uit het testament van Henrik van Oirle, z. v, Jan Dirixzoon van Herzel,
alias van Oirle en Geertruvyt, zijn huisvrouw, waarbij zij een eeuwigdurende H. weekmis
in het Grootgasthuis schten onder verband van 16 hond land, gelegen in de Geﬀense
Vrede, genaamd ‘den Eerdt’. 15312., 1531
1 stuk

230

Notariële akte, waarbij Theodericus van Blierswyck, die over 12 jaren als erfgenaam van
heer Robbert van Blierswyck recht hee op een cijns, groot f l2,-‘s jaars ten behoeve van
3 weekmissen, afstand doet van die cijns, mits daaraan een dergelijke pieuze bestemming
wordt gegeven. 153940. Kopie van kopie., 1539-1540
1 stuk

231

Clausule uit het testament en addie van Jan Janszoon van Herssel, alias van Oerl,
resp. van 30 juli 1541 en 2 augustus 1541, waarbij hij o.a. voor het celebreren van 2
eeuwigdurende weekmissen in het Grootgasthuis de hel van 10 hond land, gelegen te
Maren in het Marense veld, schenkt. 1541., 1541
1 stuk

232

Eigendomsbewijs van ene erfrente, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers ‘s jaars,
losbaar met 200 dergelijke guldens, aomsg van vrouwe Elisabeth van Hunnenborch,
weduwe van de heer Jan van Brecht, ridder, 15623. Met de oorspronkelijke rentebrief.
15623., 1562
2 charters

N.B. Hierbij is de bepaling gemaakt, dat de tegenwoordige en toekomsge Gasthuismeester
verplicht is deze rente ten eeuwigen dage te besteden: a. voor de kapelaans v/h Gasthuis
telkens als zij op zondag na de sermoon of predicae op de preekstoel voor de gelovigen zullen
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aondigen een Pater Noster en een Are Maria met gezamenlijk gebed voor de zielerust van heer
Jan van Brecht voornoemd, alsmede voor de ziel van Elisaheth voornoemd als zij overleden is: b.
voor 3 H. Missen op 0. L. H. Hemelvaartdag te celebreren in de kapel van het Gasthuis, terwijl het
overschot moet worden aangewend om op 0. L. H. Hemelvaartdag aan de arme zieke mensen in
voorschreven Gasthuis uit te reiken, wijn, wiebrood, suiker en andere versnaperingen. In dorso
gemerkt: 9. De omslag gemerkt: 117.

233

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Ylien, d. v. w. Jan die Wolﬀ beloofd hee:
a. een lijfrente, groot 12 Carolusguldens ‘s jaars, gaande uit de goederen v/h gasthuis:
b. na haar overlijden op haar jaargejde een zingende H. Mis te celebreren op het
St. Elisabethsaltaar in het gasthuis: c. een jaarlijkse H. Mis te celebreren op het St.
Cecilienaltaar in de St. Janskerk en d. jaarlijks op haar jaargejde aan de zieken v/h
gasthuis uit te reiken wijn, brood en andere versnaperingen. 1562., 1562
1 charter

234

Schenking door Anna, weduwe van Jan Toelincx, aan het Eerwaardige Heilige Sacrament
en de arme zieken van het Grootgasthuis, benevens aan dat gasthuis van een obligae,
groot f 50,-, verschuldigd door Dierick Hoppenbrouwer. 1568., 1568
1 stuk

235

Testament van Emke, d. v. w. Michiel van Asten, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis al haar roerende en onroerende goederen, die zij na betaling van schulden
en gedane schenkingen, achterlaat, vermaakt. 1571., 1571
1 charter

236

Testament van Matheus Willemszoon van Berlicum, pastoor van het Grootgasthuis
en beneﬁciaat der kathedrale kerk te ‘s-Hertogenbosch, verleden voor notaris Petrus
Embert van Geﬀen, waarbij hij o.a. ten behoeve van de zieken van voorschreven gasthuis
200 gulden eens vermaakt, met last van het lezen van H. Missen op zijn jaargejde en
uitdeling van wijn, suiker en wiebrood aan de zieken, terwijl hij voor het maken van een
Heilig Sacramentshuis in de kerk van genoemd gasthuis 50 gulden eens schenkt. 15734.
Notariële ongedateerde kopie., 1573
1 stuk

237

Testament van Henrick van den Goot, geboren te Zichem, priester en beneﬁciaat
der kerken te ‘s-Hertogenbosch, verleden voor notaris Peter Ruyther. Hij fundeert
daarbij tot ‘vermeerdeninghe des dienste Godts die huyden daechs Godtbetert zeer
vermindert wordt’ een beneﬁcie van 2 weekmissen te celebreren door een ‘scamelen,
armen, eerlycken, ombefaempden’ priester op het altaar van St. Anna in de kerk v/
h Grootgasthuis en schenkt daartoe een erfrente, groot f 18,75 ‘s jaars, ten laste v/d
Staten van Brabant. 1575. Hierbij een oudere rentebrief, 1571; een autheneke kopie van
voormeld testament, 1578 benevens een notariëel extract uit de rekening v/d executeurs
over het jdvak van 6 november 1575 tot 24 september 1593., 1575-1593
2 charters en 2 stukken

238

Testament van Anneke Jansdochter van Erp, verleden voor notaris Willem Sheeren van
Brogel, priester, waarbij zij o.a, aan de St. Elisabethskerk van het Grootgasthuis, benevens
aan de nonnen, kapelaans, moeder, boden en dienstboden van dat gasthuis enig geld
vermaakt. 1583., 1583
1 charter

239

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond ‘s jaars, gevesgd op een kamer gelegen
te ‘s Hertogenbosch in de Korte Putstraat, toekomende aan de pastoor der kerk van het
Grootgasthuis aldaar, met last daarvoor jaarlijks 2 H. Missen te lezen ten behoeve van
Anna van Hees, 1596. Met vijf oudere brieven van deze rente. 151112-1591., 1511-1596
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6 charters
240

Eigendomsbewijs van ene erfrente, groot 30 Carolusguldens ‘s jaars, ten laste v/d Staten
van Brabant, aomsg van de Huisarmen der St. Romboutsparochie te Mechelen. 1612.
Met de oorspronkelijke rentebrief. 1536., 1536-1612
2 charters

Hierbij is de bepaling gemaakt, dat de tegenwoordige en toekomsge Gasthuismeester verplicht
is op de sterfdag van Geertruyt. d.v.w. Huybrecht Woest, wege nagelaten weduwe v.w, Cornelis
(Eegens) te laten lezen Missen van Requiem in de kerk van het Grootgasthuis voor de zielen van
haar, heur echtgenoot en hunne ouders en alsdan aan de zieken in voorschreven gasthuis liggende
uit te reiken wijn, brood en andere versnaperingen. In dorso gemerkt: 21. De omslag gemerkt:
148.

241

Notariëel extract van 1618 uit het codicil van Maria, d. v. w. Goyardt Moins, weduwe van
Jeronimus de Cort, d.d. 1617, verleden voor notaris mr. Johan Willemszoon Bloemaerts,
waarbij zij in de plaats van de f 200,-- in haar principaal testament aan het Grootgasthuis
vermaakt aan dat gasthuis schenkt ene erfrente, groot 18 gulden ‘s jaars, te vergelden
door Hennick van Liebergen uit zijn huis, gelegen te ‘s-Hertogenbosch, genaamd ‘St.
Anthonis in den Wolsack’, met last daarvoor jaarlijks in de kerk van voorschreven gasthuis
een jaargejde te houden voor haar en heur overleden echtgenoot en op beide dagen
versnaperingen uit te reiken aan de arme zieken en nonnen., 1617-1618
1 stuk

242

Authenek extract van 28 augustus 1628 uit het testament van Rogier van Broechoven z.
v. w. Peeter, raad der stad van ‘s-Hertogenbosch, en Elysabeth, d. v. w. Aert Anthoniszoon
van Jabeek, zijn huisvrouw, d.d. 7 december 1618, waarbij zij na beider overlijden aan de
arme zieken van het Grootgasthuis vermaken een rente van f 25, ‘s jaars, ten laste van de
Staten van Brahant, met last van het houden van jaargejden in dat gasthuis voor hen en
hun ouders en uitdeling van versnaperingen aan de zieken., 1618-1628
1 stuk

243

Transport door Henrick, z. v. w. Diericx Henrick Stevens, inwoner der heerljkheid van
Venloon, dat men noemt Loon op Sant, aan juﬀrouw Maria Jans, meesteres van het
Grootgasthuis, van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof, schuur en 16 lopenzaads land gelegen in de parochie van Venloon, ter plaatse
gezegd ‘Afelijn’ met last van het celebreren van H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis; het houden van jaargejde voor Antonis Clercx, gewezen pastoor dezer kerk, en
uitreiking van enig geld aan de arme zieken die het gasthuis verlaten. 1624,, 1624
1 charter

1.2.7 Personeel
244

Instruce voor de chirurgijn van het Grootgasthuis bij de aanvaarding van het
chirurgijnschap door mr. Silvester Lintermans. 1624., 1624
1 stuk

245

Autheneke kopie van een besluit van de schepenen der stad ‘s-Hertogenbosch, waarbij
aan mr. Gailliaert boven zijn tractement nog 120 gulden wordt toegekend zolang de stad
en forten met garnizoen bezet zijn. 1630., 1630
1 stuk

246

Authenek extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en
raden der stad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende benoeming van 2 buitenmoeders voor het
Grootgasthuis, 1650., 1650
1 stuk
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247

Authenek extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden
der stad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende benoeming van 2 regenten en 2 buitenmoeders
voor het Grootgasthuis 1654., 1654
1 stuk

248

Ordinane van de raad van State betreﬀende uitbetaling van het traktement ad f 200,- per
jaar aan Hendrick Chemyn, als ziekentrooster van het Grootgasthuis, 1720. Met kopie.,
1720
2 stukken

249

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch betreﬀende instruce voor de rentmeester van het Grootgasthuis.
1722, 1722
1 stuk

250

Extract uit het register der resoluën van de sehepenen, gezworenen en raden
van ‘s-Hertogenbosch betreﬀende vaststelling van het salaris van Hendrik Chemin,
ziekentrooster bij het Grootgasthuis, voor de waarneming der funce van klerk bij die
instelling. 1732, 1732
1 stuk

251

Extract uit het register der resoluën van de sehepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad ‘s-Hertogenbosch, waarbij op een verzoekschri van Van der Haar, chirurgijn
van het Grootgasthuis, wordt goedgevonden en verstaan de rentmeester van gezegd
gasthuis te machgen om de 7 mud rogge, die Van der Haar jaarlijks naast zijn jaarwedde
ad f 130,- competeert, tegen de pegel in geld te voldoen. 1774., 1774
1 stuk

252

Extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad ‘s-Hertogenbosch betreﬀende regeling der salarissen van de 1e, 2e en 3e
vroedvrouw. 1774., 1774
1 stuk

253

Bijvoegingen aan de instruce van de vader van het Grootgasthuis. Ongedateerd.
(c.1774)., 1774
1 stuk

254

Authenek extract uit het register der resoluën van de regenten van het Grootgasthuis
betreﬀende het openen en sluiten van de binnen- en buitenpoort van gezegd gasthuis.
1775., 1775
1 stuk

255

Authenek extract uit het register der resoluën van de regenten van het Grootgasthuis
betreﬀende het openen en sluiten van de binnenpoort door de vader van de ziekenhaard
en de binnenmoeder, 1775., 1775
1 stuk

256

Memorie van de regenten en rentmeester van het Grootgasthuis aan het bestuur der stad
‘s-Hertogenbosch om aan de apotheker van gezegd gasthuis toe te staan de soldaten der
compagnie van kapitein Bentley te bedienen. 1792., 1792
1 stuk

257

Voordracht van de regenten en rentmeester van het Grootgasthuis aan de schepenen van
‘s-Hertogenbosch betreﬀende regeling van de traktementen der doktoren, 1792. Concept,
1792
1 stuk
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258

Stukken uit een proces, gevoerd voor het departementaal gerechtshof van Braband door
Wilhelmus Johannes de Garde te ‘s-Hertogenbosch, eiser, tegen dr. Petrus Josephus van
Berckel, als burgemeester der stad ‘s-Hertogenbosch, verweerder, terzake dat eiser, die
op 28 maart 1798 door de toenmalige municipaliteit van ‘s-Hertogenbosch voor de jd
van 6 jaren was aangesteld tot rentmeester van het Grootgasthuis, door een andere
municipaliteit uit zijn ambt is ontzet. 1799-1810., 1799-1810
17 stukken

259

Verzoekschri van Jacoba Pryna Willemsen, weduwe van Dirk Kagenaar, thans hertrouwd
met Hendrik Kersteyn, 3e stadsvroedvrouw, aan de municipaliteit der hoofdstad ‘sHertogenbosch om haar wegens het overlijden van de 1e stadsvroedvrouw te willen
bevorderen tot 2e stadsvroedvrouw. 1802. Met 2 bijlagen, 1802
3 stukken

260

Authenek extract uit het register der resoluën van de municipaliteit der hoofdstad
‘s-Hertogenbosch, waarbij op een verzoekschri van Maria Margaretha van Dorene,
huisvrouw van Jan Schuurkogel, om aldaar als vroedvrouw toegelaten te worden onder de
eed en requisiten daartoe staande, wordt besloten dit adres in handen te stellen van de
regenten van het Groot-Burgergasthuis om, na ingewonnen advies van de stadsdoktoren,
te dienen van bericht en raad. 1802. Met het verzoekschri, 1802, en 2 getuigschrien
van 1795 en 1796., 1795-1796
4 stukken

261

Authenek extract uit het register der resoluën van de munieipaliteit der hoofdstad
‘s-Hertogersbosch, waarbij op verzoekschrien van vroedvrouwen naar de vacante
betrekking van 1e stadsvroedvrouw en stadsvroedvrouw wordt besloten: 1e om alle
adressen te stellen in handen van de regenten van het Grootgasthuis teneinde, na
ingewonnen advies van de stadsdoktoren, te dienen van bericht en raad; 2e of het
belang van de arme en hulpbefsoevende kraamvrouwen niet vereist, dat aan de
stadsvroedvrouwen in plaats van een vaste jaarwedde een zeker bedrag van stadswege
voor iedere verlossing wordt toegelegd, terwijl verder aan de regenten wordt verzocht
indien door hun enige verbetering in deze belangrijke zaak raadzaam wordt geacht
dienaangaande in overleg met de stadsdoktoren een plan te concipiëren en aan de
municipaliteit voor te dragen. 1802. Met rapport van de doktoren., 1802
8 stukken

262

Extract uit het register der resoluën van de municipaliteit der hoofdstad ‘sHertogenbosch betreﬀende vaststelling ener salarisregeling voor de stadsvroedvrouwen.
1803., 1803
1 stuk

3763

Instruce voor de rentmeester van het Grootgasthuis. 17e eeuw., 1600-1699

3764

Instruces voor de klerk vanhet Gasthuis. 1754., 1754

Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 247a

Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 250a

3765

1 katern

Aanvulling van de instruce voor de doktoren en de chirurgijns betreﬀende de werkjden
en hun taakuitoefening, 1805. Afschri., 1805
1 stuk
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 262a

1.2.8 Stukken betreﬀende het legaat van Anna Vijge
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263

Notariële verklaring van Mathysken, d. v. Ariaen Mathyszoon betreﬀende besteding van
het geld en zitverwerk v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher, gevonden ten
huize van mr. Cornelis Mons te Breda, zulks ingevolge het testament en addie van Anna
voorschreven, 1577, 1577
1 stuk
Bij testament van 1575 september 8 ordineerde Anna Vijge. weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon, dat hat\re executeurs: mr. Henriek Bloymnan, heer van Helvoirt; mr. Goyart Lombarts
van Enkevoirt, meester en rector v/d Tafel v/d Heilige Geest: Franssen Henriekszoon, meester
en rector v/h Grootgasthuis en Willem Michiels, na betaling van alle legaten en schulden, het
overschot van al hare nagelaten goederen, zo leen als andere goederen, geen uitgezonderd,
moeten uitreiken in vijf gedeelten of pores, te weten: 1. aan hare schamele en behoeige
vrienden om hen daarmede te ‘bestaden en ter eeren of staat te helpen;’ 2. aan het Grootgasthuis
om de arme zieken le laven; 3. aan de blokken en huisarmen; 4. aan de arme weeskinderen op
de Triniteit: 5. aan het meest hehoeige Mannen- of Vrouwengasthuis. Het testament berust op
stadsarehief. Inventaris Mr, J. N. G. Sassen, No. 880.

264

Acceptae door Henriek van Gestel ten behoeve v/h Baetken Oomsgasthuis te ‘sHertogenbosch van het gedeelte en recht in een erfpacht, groot 3 mudden rogge ’s jaars,
Bossche maat, aomsg uit de boedel van Anna Vijge, gevesgd op de eerste windmolen
‘alsmen gaet uyter Vuchterpoirt aen de rechter hant’, 1580., 1580
1 charter

Bij testament van 1575 september 8 ordineerde Anna Vijge. weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon, dat hat\re executeurs: mr. Henriek Bloymnan, heer van Helvoirt; mr. Goyart Lombarts
van Enkevoirt, meester en rector v/d Tafel v/d Heilige Geest: Franssen Henriekszoon, meester
en rector v/h Grootgasthuis en Willem Michiels, na betaling van alle legaten en schulden, het
overschot van al hare nagelaten goederen, zo leen als andere goederen, geen uitgezonderd,
moeten uitreiken in vijf gedeelten of pores, te weten: 1. aan hare schamele en behoeige
vrienden om hen daarmede te ‘bestaden en ter eeren of staat te helpen;’ 2. aan het Grootgasthuis
om de arme zieken le laven; 3. aan de blokken en huisarmen; 4. aan de arme weeskinderen op
de Triniteit: 5. aan het meest hehoeige Mannen- of Vrouwengasthuis. Het testament berust op
stadsarehief. Inventaris Mr, J. N. G. Sassen, No. 880.

265

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

266

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

267

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

268

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
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geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
269

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

270

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

271

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

272

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

273

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

274

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

275

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

276

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
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legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
277

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

278

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

279

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

280

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

281

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

282

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

283

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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284

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

285

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

286

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

287

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

288

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

289

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

290

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

291

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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292

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

293

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

294

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

295

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

296

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

297

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

298

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

299

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
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165 stukken
300

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

301

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

302

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

303

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

304

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

305

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

306

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

307

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
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geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
308

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

309

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

310

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

311

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

312

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

313

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

314

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

315

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
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legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
316

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

317

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

318

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

319

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

320

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

321

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

322

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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323

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

324

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

325

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

326

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

327

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

328

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

329

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

330

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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331

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

332

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

333

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

334

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

335

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

336

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

337

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

338

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
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165 stukken
339

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

340

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

341

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

342

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

343

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

344

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

345

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

346

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
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geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
347

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

348

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

349

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

350

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

351

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

352

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

353

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

354

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
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legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
355

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

356

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

357

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

358

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

359

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

360

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

361

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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362

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

363

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

364

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

365

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

366

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

367

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

368

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

369

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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370

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

371

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

372

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

373

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

374

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

375

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

376

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

377

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
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165 stukken
378

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

379

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

380

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

381

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

382

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

383

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

384

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

385

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
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geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
386

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

387

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

388

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

389

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

390

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

391

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

392

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

393

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
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legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
394

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

395

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

396

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

397

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

398

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

399

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

400

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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401

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

402

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

403

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

404

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

405

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

406

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

407

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

408

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
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409

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

410

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

411

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

412

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

413

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

414

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

415

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

416

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
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165 stukken
417

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

418

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

419

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

420

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

421

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

422

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

423

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

424

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
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geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken
425

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

426

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

427

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

428

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

429

Rekwesten van bloedverwanten v. w. Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher
Geritszoon aan de meester v/h Grootgasthuis en in die kwaliteit, als collator over het
legaat door Anna voorschreven aan hare behoeige nabestaanden vermaakt, om
geldelijke ondersteuning, Met de beslissing in margine en bijbehorende kwitanën en
andere stukken. 1594-1660., 1594-1660
165 stukken

430

Autheneke kopie van een schepenbrief, waarbij de meesters: van het Grootgasthuis, van
de arme Weeskinderen en van de negen Blokken te ‘s-Hertogenbosch, als erfgenamen
van juﬀrouw Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher Geritszoon, geauthoriseerd
worden tot de verkoop van ene hoeve te Ollant onder St. Oedenrode, onder bepaling,
dat de opbrengst moet worden besteed overeenkomsg de voorwaarden van deze brief,
1595. Met akte van transport van deze hoeve, 1596, 1596
1 stuk

431

Schepenbrief betreﬀende de scheiding en deling tussen het Grootgasthuis ener- en het
Weeshuis te ‘s-Hertogenbosch anderzijds van een hoeve gelegen onder de parochie van
Rosmalen, ter plaatse gezegd ‘Eyndhynens’, aomsg van de boedel van Anna Vijge,
weduwe van Aelbrecht van Deventer, 1596. Met zeven oudere brieven, 1521- 1583.,
1521-1583
8 charters
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432

Schepenbrief, waarbij Goyart van Engelant, als meester en rector v/h Grootgasthuis,
aan het convent v/d minderbroeders te ‘s-hertogenbosch beloo ieder jaar op de
sterfdag van juﬀrouw Anna Vijge - zijnde 14 september - te betalen een erfcijns, groot 6
Carolusguldens, met last tot het houden van haar jaargejde. 1597, 1597
1 charter

433-500

Rekeningen met kwitanën van de rentmeesters van het legaat van Anna Vijge.
1685-1797
433

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1685 november 11 - 1687 juli 1. Afgehoord 1687
november 29., 1685-1687

434

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1687 juli 1 - 1688 juli 1. Afgehoord 1688 augustus 14.,
1687-1688
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 2.

435

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1689 juli 1 -1690 juli 1. Afgehoord 1690 september 16.,
1689-1690
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 4.

436

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1690 juli 1 - 1691 juli 1. Afgehoord 1691 september 15.,
1690-1691
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr, 5.

437

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1691 juli 1 - 1692 juli 1. Afgehoord 1692 juli 26.,
1691-1692
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 6.

438

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1692 juli 1 -1693 juli 1. Afgehoord 1693 september 19.,
1692-1693
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 7.

439

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1694 juli 1 -1695 juli 1. Afgehoord 1695 september 15.,
1694-1695
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr, 9.

440

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1697 juli 1 -1698 juni 30. Afgehoord 1698 juni 30.,
1697-1698
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 12

441

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1698 juli 1 -1699 juni 30. Afgehoord 1699 juni 30.,
1698-1699
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 13.

442

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1699 juli 1-1700 juni 30. Afgehoord 1700 juli 27.,
1699-1700
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 14.
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443

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1702 juni 30-1703 juni 30. Afgehoord 1704 juli 30.,
1702-1704
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 17.

444

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1703 juli 1-1704 juni 30. Afgehoord 1704 juli 30.,
1703-1704
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 18.

445

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1704 juli-1705 juni 30. Afgehoord 1707 februari 2.,
1704-1707
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 19.

446

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1705 juli-1706 juni 30. Afgehoord 1707 februari 2.,
1705-1707
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 20,

447

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1708 juni 30-1709 juni 30. Afgehoord 1711 januari 16,,
1708-1711
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 23.

448

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1709 juni 30-1710 juni 30. Afgehoord 1711 januari 16.,
1709-1711
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 24

449

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jacob van
Hilverson 1710 juni 30-1711 juni 30. Afgehoord 1711 december
24., 1710-1711
N.B. Duplikaat. Gemerkt Nr. 25.

450

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1711 juni 30-1712 juni 30. Afgehoord 1712 september 12,,
1711-1712
N.B. Met duplikaat

451

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1712 juni 30- 1713 juni 30. Afgehoord 1721 november 6.,
1712-1721
N.B. Met kopie

452

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1714 juni30- 1715 juni 30. Afgehoord 1721 november 6.,
1714-1721
N.B. Duplikaat

453

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1716 juni 30 - 1720 juni 30. Afgehoord 1721 november 6.,
1716-1721
N.B. Duplikaat,
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454

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1721 juni 30- 1722 juni 30. Afgehoord 1728 oktober 18.,
1721-1728

455

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1722 juni 30-1723 juni 30. Afgehoord 1728 oktober 18., 1722-1728

456

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1723 juni 30-1724 juni 30. Afgehoord 1728 oktober 18., 1723-1728

457

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Jan van Maastricht
1726 juni 30-1727 juni 30. Afgehoord 1728 oktober 18., 1726-1728

458

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1728 juni 30 - 1729 juni 30. Afgehoord 1733 november
20., 1728-1733
N.B. Duplikaat

459

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1729 juni 30- 1730 juni 30, Afgehoord 1733 november
20., 1729-1733
N.B. Duplikaat

460

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1737 juni 30-1738 juni 30, Afgehoord 1741 september
11, 1737-1741

461

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1739 juni 30- 1740 juni 30., 1739-1740
N.B. Rekening door vocht beschadigd

462

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1745 juni 30- 1746 juni 30. Afgehoord 1747 februari 7.,
1745-1747

463

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1747 juni 30- 1748 juni 30. Afgehoord 1751 maart 27,
1747-1751

464

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1748 juni 30-1749 juni 30. Afgehoord 1751 maart 27.,
1748-1751

465

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Hendrik Jan
Vervenne. 1760 juni 30- 1761 juni 30. Afgehoord 1762 maart 4.,
1760-1762
N.B. Duplikaat

466

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van
den Oever. 1762 juni 30-1763 juni 30. Afgehoord 1764 januari 26,
1762-1764

467

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1763 juni 30-1764 juni 30. Afgehoord 1764 december 13.,
1763-1764
N.B. Duplikaat
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468

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1764 juni30- 1765 juni 30. Afgehoord 1765 september 5.,
1764-1765

469

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1765 juni 30-1766 juni 30. Afgehoord 1767 februari 19.,
1765 - 1767

470

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1766 juni 30- 1767 juni 30. Afgehoord 1767 december 17.,
1766-1767
N.B. Duplikaat

471

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1767 juni 30- 1768 juni 30. Afgehoord 1769 februari 16.,
1767-1769
N.B. Duplikaat

472

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1768 juni 30-1769 juni 30. Afgehoord 1769 december 14.,
1768-1769
N.B. Duplikaat

473

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van
den Oever. 1769 juni 30-1770 juni 30. Afgehoord 1771 april 25.,
1769-1771
N.B. Duplikaat

474

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever., 1770-1772
N.B. Duplikaat

475

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1771 juni 30-1772 juni 30. Afgehoord 1773 februari 25.,
1771-1773
N.B. Duplikaat

476

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1773. Afgehoord 1774 februari 17, 1773-1774
N.B. Duplikaat

477

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1774. Afgehoord 1775 januari 12., 1774-1775
N.B. Duplikaat

478

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1775. Afgehoord 1776 januari 25., 1775-1776
1776

479

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1776. Afgehoord 1777 augustus 14, 1776-1777

480

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1777. Afgehoord 1778 februari 5, 1777-1778
N.B. Duplikaat

481

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1778 Afgehoord 1779 april 1., 1778-1779
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N.B. Duplikaat

482

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1779 Afgehoord 1780 april 20., 1779-1780
N.B. Duplikaat

483

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1780 Afgehoord 1781 januari 11., 1780-1781
N.B. Duplikaat

484

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1781 Afgehoord 1782 maart 14, 1781-1782
N.B. Duplikaat

485

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1782. Afgehoord 1783 februari 27., 1782-1783
N.B. Duplikaat

486

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1783. Afgehoord 1784 februari 26., 1783-1784
N.B. Duplikaat

487

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1784. Afgehoord 1785 maart 31, 1784-1785
N.B. Duplikaat

488

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1785. Afgehoord 1786 januari 26, 1785-1786
N.B. Duplikaat

489

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1786. Afgehoord 1787 januari 18, 1786-1787
N.B. Duplikaat

490

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1787. Afgchoord 1788 februari 14, 1787-1788
N.B. Duplikaat

491

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1788. Afgehoord 1789 januari 29, 1788-1789
N.B. Duplikaat

492

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1789. Afgehoord 1790 februari 4, 1789-1790
N.B. Duplikaat

493

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1790 Afgehoord 1791 januari 13, 1790-1791

494

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever. 1791. Afgehoord 1792 januari 19, 1791-1792

495

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Johannes van den
Oever.1792. Afgehoord 1793 april 4, 1792-1793

496

Rekeningen van Anna Constana van den Oever, mede-erfgenaam
van wijlen Johannes van den Oever, in leven rentmeester van het
legaat van Anna Vijge. 1793. Afgehoord 1793 september 12., 1793
N.B. Duplikaat
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497

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Pieter Hestor van
Galen 1794. Afgehoord 1795 mei 7, 1794-1795
N.B. Duplikaat

498

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Pieter Hestor van
Galen 1795. Afgehoord 1796 juli 14., 1795-1796
N.B. Duplikaat

499

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Pieter Hestor van
Galen 1796. Afgehoord 1797 januari 22, 1796-1797
N.B. Duplikaat

500

Rekeningen met kwitanën van de rentmeester Pieter Hestor van
Galen 1797. Afgehoord 1797 juni 22, 1797
N.B. Duplikaat

1.2.9 Stukken betreﬀende beurzen en oude-liedengeschten, waarover de meester van het
Grootgasthuis resp. het mede-collatorschap en het provisorschap toekomt
1.2.9.1 Beurzen
1.2.9.1.1 Anna Poeije
501

Testament van Anna, d. v. w. Reyners Poeije van 15723 maart 9, verleden voor notaris
Maheus Vryweghe, clericus, waarbij zij o.a. scht een beurs voor de studie in de
theologie aan de Universiteiten te Leuven, Keulen of andere Katholieke Universiteit, ten
behoeve van een eerlijke, goede, bekwame en naarge jongen om priester te worden en
schenkt daartoe een kapitaal van f 600,- Tot de beurs waren gerechgd Bosschenaren,
anders genen, behoudens echter indien iemand van de bloedverwanten v/d schtster
daartoe bekwaam wordt bevonden. Toekenning van de beurs geschiedt voor 8 jaren.
Tot collatoren, provisoren en toezienders waren benoemd: de prior v/h convent v/d
predikheren, de pater v/h convent v/d regularissen op de Windmolenberg en de meester
v/h Grootgasthuis. De schtster legateerde voorts nog aan de meester van gezegd
gasthuis voor het administreren der beurs en aan de arme zieken in dat gasthuis ieder f
25,- eens. 15723., 1572-1573
1 charter

502

Notariële akte van Nycolais Gerarts van Zoemeren betreﬀende toewijzing van de beurs
gescht door Anna Poeije aan Jan, z. v. Gerart Jan Jans Goessens, door Anthonis van
Leendt, prior v/h convent der predikheren; Jan van Knechsel, pater v/h convent der
regularissen en Frans Handrik (van Gestel), meester en rector v/h Grootgasthuis, als
tegenwoordige provisors en collators dier beurs. 1573. Op de laatste bladzijde een
kwitane betreﬀende ontvangen studiegeld door Jan voorschreven. 1577., 1573-1577
1 stuk

503

Schepenbrief, waarbij Francoys Henricx van Gestel, als meester v/h Grootgasthuis,
erkent ontvangen te hebben uit handen v/d executoren v/h testament van Anna, d.
v. w. Reyners Poeije f 600,- eens en f 50,- eens, welke bedragen hij hee bestemd
tot lossing van de hel van een stuk groesland, gelegen onder de vrijdom der stad 'sHertogenbosch tussen de openbare straat ener- en het water, genaamd 'De Dommel'
anderzijds en strekkende van af het erf van Jan Arntszoon van Vladeracken tot het erf
v/h huis, genaamd 'In den Hamer'; voorts hee Francoys voornoemd, als meester v/h
Grootgasthuis, in tegenwoordigheid en met. consent van mr. Henricken van Broechoeven,
als provisor van gezegd gasthuis, beloofd aan Anthonissen van Leend, prior v/h convent v/
d predikheren, Jan van Knechtel, pater v/h convent v/d regularissen, als mede-collatoren
en provisoren der beurs van Anna, d. v. w. Reyners Poeije, ten behoeve van deze beurs,
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een erfcijns, groot f 30,- 's jaars, gevesgd op de hel van gezegd groesland, benevens
gaande uit de hel van een hooiland, gelegen onder de vrijdom der stad, ter plaatse
genaamd 'op het Reut'. 15734, 1573-1574
1 charter

N.B. In dorso staat: 'Den chyns van derch sulden 'sjaers op dander zyde van desen begrepen, is
bij mynen Heeren Scepenen der stadt Shertogenbossche in den naeme des Grooten Gasthuys, aen
de Heeren collatoren ende provisoren op dander zyde van desen begrepen, gelost ende gequeten
XVII Marty anno XVIc acht.'

504

Gunsge beschikking van de provisors en collators van de beurs gescht door Anna
Poeije op een verzoekschri van Gielis Bormans om het beursgeld aan zijn zoon Gregoris
toegekend, ondanks zijn tussenjds overlijden, tot Pasen toekomende te mogen genieten.
1583, 1583
1 stuk

505

Akte betreﬀende toewijzing van de beurs gescht door Anna Poeije aan Servaes, z.
v. Niclaes Servaes, door Arnt van Rossum, subprior v/h convent der predikheren; Claes
Joesten van Herentals, pater v/h convent der regularissen en Frans Handrik van Gestel,
meester en rector v/h Grootgasthuis, als tegenwoordige provisors en collators dier
beurs. 1583. Op de laatste bladzijde 8 kwitanën betreﬀende ontvangen studiegeld.
1584-1591. Hierbij een notariële akte van Ghysbert van den Velde, op verzoek van
Niclaes voornoemd, ten behoeve van zijn zoon Servaes afgegeven, in betrekking tot de
voorwaarden waarop deze beurs kan worden toegewezen. 1581., 1581-1591
2 stukken

506

Notariële akte van Nycolaes Gerarts van Zoemeren betreﬀende toewijzing van de beurs
gescht door Anna Poeije aan Peeter, z. v. Mathys Stooters, door Jannen Jacopszoon,
prior v/h convent der predikheren; Claes Joesten van Herentals, pater v/h convent der
regularissen en Frans Handrik van Gestel, meester v/h Grootgasthuis, als tegenwoordige
provisors en collators dier beurs. 1591. Op de laatste bladzijde 3 kwitanën betreﬀende
ontvangen studiegeld door Mathys en Peeter Stooters voorschreven. 1592, 1593 en 1594.,
1591-1594
1 stuk

507

Memorie van Mathys van Lierop, prior v/h convent der predikheren; Nicolaes Joostens,
pater v/h convent v/d regularissen op de Windmolenberg en Goyart van Engelant, als
meester en rector v/h Grootgasthuis, allen collatoren der beurs gescht door wijlen Anna,
d. v. w. Reynders Poeij, in betrekking tot de toekenning dezer beurs aan Peeter, z. v.
Hanricx Franssen van Gestel en wel voor de jd van 8 jaren. 1595., 1595
1 stuk

508

Tesmonium van de rector der Universiteit van Leuven voor Peter van Gestel, clericus,
rector van de kapelanie verbonden aan het altaar van de naam Jezus in de St. Janskerk van
's-Hertogenbosch. 1596. Notariële kopie. 1596., 1596
1 stuk

509

Notarieel extract van Maheo van den Weghe uit het testament van Anna, d. v. w.
Reyners Poeije. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

1.2.9.1.2 Peter Peelmans
510

Ongedateerd extract uit het register der resoluën van de collatoren en provisoren van
de beurzen gescht door Peter Peelman(s) betreﬀende de benoeming van Daniël van
der Meulen, schepen der stad 's-Hertogenbosch, tot rentmeester dezer beurzen tegen
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een salaris van 5% van het inkomen en onder borgstelling van 500 gulden. 17e eeuw.,
1600-1699
1 stuk

Peter Peelmans van Geﬀen, priester, sche in 1584 september 23 twee beurzen voor de Lajnse
school te 's-Hertogenbosch en twee beurzen voor de universiteit ten behoeve van katholieke arme
jongens en wel voor geestelijke en wereldlijke studiën. Tot deze beurzen waren gerechgd de
bloedverwanten van de schter tot de 15e graad, vervolgens jongens uit Geﬀen, Nuland, Heesch,
Rosmalen, Oss en 's-Hertogenbosch, met voorkeur voor de jongens uit dorpen, die meer troost
behoeven. Behalve, dat bij aanvang der beurs hun leeijd niet jonger dan 9 en niet ouder dan
16 jaar mocht zijn, moeten zij wonen te 's-Hertogenbosch in het Fraterhuis of bij enige meesters
van de Grote School en te Leuven of Douay bij voorkeur in enig college of paedagogie. De beurs
bedraagt te 's-Hertogenbosch f 60.— aan de universiteit f 100.— per jaar. Tot collatoren worden
benoemd de naaste bloedverwanten, de rector v/h Grootgasthuis en de oudste der Scholarchen.
De schngsakte is niet op het archief v/h Groot-Ziekengasthuis aanwezig.

1.2.9.2 Oude-liedengeschten
1.2.9.2.1 Gasthuis van Jenneke Hamers
511

Extract uit het register der resoluën van deschepenen der hoofdstad's-Hertogenbosch,
waarbij aan de regenten v/h Grootgasthuis, de blokmeesters v/d Kerk- en Verwerstraat
en notaris Samuel de Cassemajor, als provisoren van wijlen het Jenneke Hamersgasthuis,
wordt verzocht binnen drie maanden rekening te doen aan het college van heren
schepenen. 1752., 1752
1 stuk

512

Resolue van de schepenen, gezworenen en raden, der hoofdstad 's-Hertogenbosch dd.
28 juni 1769 betreﬀende een ingezonden memorie van de regenten v/h Grootgasthuis,
in verband met een geschil ontstaan tussen de rector v/h Grootgasthuis ener- en de
twee blokmeesters v/d Kerkstraat anderzijds, over de begeving van een vacante plaats
in het Jenneke Hamersgasthuis. Na deliberae en in acht genomen hebbende, dat
Jenneke, d. v. w. Huybert Hamers op 2 maart 1582 binnen deze stad hee gefundeerd
een gasthuis voor 8 arme vrouwen en daarover als provisoren hee gesteld de rector
v/h Grootgasthuis, de twee oudste blokmeesters van de Kerkstraat en twee van de
naaste vrienden van de fundatrice die binnen de stad wonen, wordt besloten: 1. dat
de voorschreven genomineerde personen moeten worden geconsidereerd te bestaan
niet uit vijf, maar uit drie provisoren zodat die provisoren, in cas van enige begeving of
behandeling van enige andere zaken voorschreven gasthuis concernerende, moeten
stemmen staaksgewijze; 2. dat de twee naaste vrienden van de fundatrice niet in de
stad woonachg zijn en dientengevolge hun procurae voor enige jaren op Samuel
de Cassemajor is verleend; 3. de begeving van de thans vacerende plaats in gemeld
gasthuis bij deze te oﬀreren aan de regerende blokmeesters van de Kerkstraat, mits dat
de begevingen in het vervolg zullen alterneren en dezelve daarbij één stem hebben.
En zal extract hiervan worden uitgereikt aan de heren regenten v/h Grootgasthuis om
dit geresolveerde aan de voorschreven blokmeesters en Samuel de Cassemajor voor
te houden en tot hun naricht te communiceren. Authenek extract van 20 juli 1769.,
1582-1769
1 stuk

513

Extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad 's-Hertogenbosch betreﬀende overdracht van het rentmeesterschap van het
gasthuis van Jenneke Hamers aan de rentmeester van het Grootgasthuis. 1790, 1790
1 stuk

2 Verpleegden en verpleging
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2.1 Betreﬀende burgers
2.1.1 In het algemeen
514

Registers van opgenomen, ontslagen en overleden burgers. 1778-1795, 1778-1795
1 deel

515

Registers van opgenomen, ontslagen en overleden burgers 1804-1811, 1804-1811
1 deel

2.1.2 Boedelstukken
516

Stukken betreﬀende de nalatenschap en schulden van Laurens, die Cremer gestorven
ten huize van Tryntgen Wouterszoon aan de St. Janspoort op 27 juni 1573, welke
nalatenschap in het Grootgasthuis publiek is verkocht op 7 september 1573., 1573
3 stukken

517

Brief van Willem Sweeren en Jenneke, zijn huisvrouw, betreﬀende linnengoed enz. te
vinden in de kist van hun zuster. 1582., 1582
1 stuk

518

Notariële verklaring betreﬀende de nagelaten goederen van Catharyn Gerits van Huesden,
bevonden in ene woning te 's-Hertogenbosch op de Vuchterdijk, achter 'de Klok',
genaamd 'Vrouw van Wielskamer'. 1585., 1585
1 stuk

519

Lijst van huisraad en geld, toebehorende aan Dingen, weduwe van Thomas Geritszoon.
16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

520

Stukken uit de boedel van Catharina Löckes, gewezen keukenmeid in het Grootgasthuis,
aldaar overleden 20 juli 1710. 1709-1710., 1709-1710
11 stukken

521

Inventaris van de nagelaten goederen van wijlen Peter Keunings en Anna Maria van Buel,
echtelieden. 1776., 1776
1 stuk

2.1.3 Stukken van diverse aard
522

Notarieel contract tussen de meester van het Grootgasthuis en de bloedverwanten van
Gerit, z. v. Matheus Jacops te Rosmalen betreﬀende het verwijderen van Gerit voornoemd
uit het gasthuis, indien hij door het afzeen van zijn beide benen krankzinnig mocht
worden of door zijn hevige pijn te veel last zou veroorzaken aan de overige zieken. 1580.,
1580
1 stuk

523

Authenek extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden
der stad 's-Hertogenbosch betreﬀende opname in het Grootgasthuis van een zinneloze.
1702., 1702
1 stuk

524

Brief van de regenten van het Grootgasthuis aan de Stadsregering betreﬀende voorziening
in de onderhoudskosten van Theresia Josephina de Godin, wed. Pauli, die, alszijnde
geheel hersteld, uit voorschreven gasthuis moet worden ontslagen, doch zonder middelen
van bestaan is. Concept. (1768 c.), 1768
1 stuk
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525

Extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad 's-Hertogenbosch, waarbij de regenten van het Grootgasthuis worden
geauthoriseerd om de lichamen van vreemde drenkelingen of andere vreemde
verongelukte personen, na door het gerecht behoorlijk te zijn geschouwd, ten laste van
de stad te begraven, tenzij de bloedverwanten van zodanige personen bekend zijn in
welk geval de lichamen aan de naastbestaanden ter begraving moeten worden afgestaan.
1775. Ongetekend, 1775
1 stuk

526

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
's-Hertogenbosch betreﬀende een voorstel van de regenten en rentmeester van het
Grootgasthuis tot vaststelling van enige punten inzake de menage voor dat gasthuis.
1791., 1791
1 stuk

527

Memorie van de regenten en rentmeester van het Grootgasthuis aan het bestuur der stad
's-Hertogenbosch betreﬀende de gezondheidstoestand van Hendrik Koster, geboren te
Rosmalen, met voorstel om hem voortaan van stadswege te onderhouden. 1792., 1792
1 stuk

2.2 Betreﬀende militairen
2.2.1 In het algemeen
528-541

Registers van opgenomen, ontslagen en overleden militairen met aantekening van het
aantal verpleegdagen en ontvangen verpleeggeld. 1675-1787.
528

1675-1680., 1675-1680

529

1680-1702., 1680-1702

530

1731-1732., 1731-1732

531

1732-1733., 1732-1733

532

1733-1734., 1733-1734

533

1735-1745., 1735-1745

534

1746-1747, 1746-1747

535

1747-1748., 1747-1748

536

1749-1752., 1749-1752

537

1765-1770., 1765-1770

538

1771-1776., 1771-1776

539

1776-1777., 1776-1777

N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 39.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 36.
De bladen zijn genummerd 1 t/m 120. Voorin een losse onvolledige index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 123. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 177. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 95. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 137. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 121. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 72. Voorin een index.
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3766

540

1777-1782., 1777-1782

541

1786-1787., 1786-1787

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 223.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 184.

Extracten uit het register der resoluën van de raad van State, benevens verzoekschrien
van de schepenen, gezworenen en raden van 's-Hertogenbosch omtrent het verplegen,
verpleeggeld, etc. van zieke militairen in het Grootgasthuis. 1743-1781. Hierbij een staat
van opgenomen burgers en militairen. 1771-1780. (Dubbel)., 1743-1781
21 stukken
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 527a

3767

Reglement in de vorm van boekjes betreﬀende de verpleging van militairen in het
gasthuis, 1624-1781 en 1624-1764. Afschrien., 0
2 katernen
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 527b

3768

Register van de ontvangen verpleeggelden van militairen. 1675-1711., 1675-1711
1 deel
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 541a

2.2.2 Boedelstukken
542

Brief uit Haarlem aan Jan van Susteren, alias Jan Kurbus, wonende in de St. Anthonisstraat
over 'den Vygenboom' te 's-Hertogenbosch betreﬀende wederwaardigheden in de krijg
en slag van Lamboy bij Dulleken. 1645. Hierbij een kwitane van Mayke, d. v. Peter,
schoolmeester, huisvrouw van Steven Basaens, inzake betaling van 100 Carolusguldens
door Anna, haar zuster, huisvrouw van Jan van Susteren voornoemd wegens ¼ van een
huis gelegen in genoemde straat. 1627., 1627
2 stukken

543

Ontslagbrief voor Goriet Seer, als soldaat van het Trierse Fusiliers-bataljon wegens
opheﬃng van dat bataljon. 1798. Gedrukt., 1798
1 stuk

2.2.3 Stukken van diverse aard
544

Ordonnane van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden aan de kapitein Robbert
Sandersson in garnizoen te Rozendaal om zich met zijn compagnie wederom te begeven
naar 's-Hertogenbosch en aldaar garnizoen te houden. 1668, 1668
1 stuk

545

Memorie verstrekt aan kolonel kommandant Henry Lochman van het bataljon Zwitsers, te
's-Hertogenbosch garnizoen houdende betreﬀende het tarief tot opname van oﬃcieren
en minderen in het Grootgasthuis. 1693., 1693
1 stuk

546

Verzoekschri van de regenten van het Grootgasthuis aan de raad van State om
betaling van 2196 gulden en 16 stuivers wegens achterstallig verpleeggeld van soldaten,
garnizoenhoudende te 's-Hertogenbosch. 1698., 1698
1 stuk

547

Verzoekschri van de regenten van het Grootgasthuis aan de raad van State der Verenigde
Nederlanden tot oprichng van een militair gasthuis wegens de weinig beschikbare plaats.
Ongedateerd. Concept. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk
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548

Verzoekschri van Hendrik van Gasteren, als rentmeester van het Grootgasthuis, aan de
raad van State der Verenigde Nederlanden om betaling van 1560 gulden en 14 stuivers
wegens verstrekte medicamenten aan zieke en gekwetste soldaten. Ongedateerd. 17e
eeuw., 1600-1699
1 stuk

549

Verzoekschri van de regenten van het Grootgasthuis aan de raad van State der
Verenigde Nederlanden om voor de zieke soldaten die van buiten komen, evenals zulks
geschiedt voor de soldaten die te 's-Hertogenbosch garnizoen houden, twee stuivers per
verpleegdag te vergoeden. 1701. Met gunsge beschikking. 1701., 1701
2 stukken

550

Akkoord tussen de regenten van het Grootgasthuis ener- en de commandanten van de
Engelse regimenten anderzijds betreﬀende opname van soldaten in gezegd gasthuis.
1701., 1701
1 stuk

551

Nota van het Grootgasthuis voor het regiment van baron (van) Leefdael, groot 577 gulden
6 stuivers en 8 penningen, wegens verschuldigd verpleeggeld. 1716., 1716
1 stuk

552

Extract uit het register der resoluën van de raad van State der Verenigde Nederlanden,
waarbij de gouverneur van 's-Hertogenbosch wordt gemachgd naar een geschikte
plaats uit te zien tot het bouwen van 6 ovens voor het bakken van brood voor de troepen
met een geschikte gelegenheid tot het bergen van meel en brood en indien hij een
dergelijke gelegenheid gevonden hee in overleg met de eerst aanwezende ingenieur tot
aanbesteding over te gaan. 1747., 1747
1 stuk

553

Extracten uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad 's-Bosch betreﬀende oprichng van een hospitaal aldaar; opname van zieken
en gekwetsten van de troepen van de Staat in het Burger Gasthuis tegen een vergoeding
van 8 stuivers per dag, zolang het hospitaal van 's landswege niet tot stand is gebracht;
inrichng in uiterste nood van de Kruiskerk tot veldhospitaal, etc. 1793., 1793
3 stukken

554

Extract uit het register der resoluën van de raad van State der Verenigde Nederlanden,
waarbij op een missive van de gouverneur van 's-Hertogenbosch d.d. 26 februari
1793 inhoudende, dat hij de zekere jding hee ontvangen van de inname der stad
Breda door de Fransen en daarbij verder verzoekt om te 's-Hertogenbosch een landshospitaal te vesgen wordt besloten de gouverneur te berichten, dat het hospitaal te 'sHertogenbosch in de jaren 1746 en 1747 geëtablisseerd is geweest met een garnizoen;
dat echter het oprichten van een garnizoenshospitaal in alle vesngen niet doenlijk is,
weshalve hem in overweging wordt gegeven zich met de magistraat te 's-Hertogenbosch
in verbinding te stellen en met hem de nodige maatregelen te treﬀen, teneinde in cas van
beleg of aaque van de stad de zieke en gekwetste militairen in het Gasthuis aldaar op te
nemen en te verplegen. 1793. Kopie,, 1793
1 stuk

555

Extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden der
hoofdstad 's-Hertogenbosch betreﬀende het weder occuperen van het Grootgasthuis voor
de soldaten, zulks in verband met de opzegging van het contract met het Gasthuis door de
raad van State. 1793., 1793
1 stuk
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556

Akte van het commié tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te Lande te
's Hage, waarbij de burger W. Servaus wordt gecommieerd tot chirurgijn-major in het
tweede bataillon derde halve brigade met de rang van lieutenant. 1795., 1795
1 charter

557

Publicae van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek betreﬀende de invoering
van het reglement van krijgstucht of crimineel wetboek voor de milie van de Staat.
1799., 1799
1 deel

558

Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland. 1808., 1808

1 deel

2.3 Betreﬀende proveniers
559

Schepenbrief betreﬀende kost, inwoning en onderhoud in het Grootgasthuis van Willem
Bollen. 1481., 1481
1 charter

560

Akkoord tussen Goyarts, z. v. w. Goyarts Kemp en Wouter, z. v. w. Thomassens van den
Venne ener- en de meester van het Grootgasthuis anderzijds betreﬀende onderhoud in
gezegd gasthuis, zo in kost, klederen als anderszins van een gebrekkige en zieke vrouw,
genaamd Heylken, weduwe v. w. Rutger van den Velde uit Oirschot gedurende haar leven
tegen betaling van 62½ Carolusguldens op 2 februari 1561 en 66 dergelijke guldens op 2
februari 1562. 15601., 1560-1562
1 charter

561

Conclusie van de schepenen der stad 's-Hertogenbosch in een proces tussen Goyart
Corneliszoon, als meester van het Grootgasthuis ener- en Wouter van Lith anderzijds,
terzake van betaling van mondkost ten behoeve van wijlen Henrick van Lith. 15645. Met
een fragment uit het proces. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
2 stukken

562

Schepenbrief betreﬀende inwoning en onderhoud van Joris Rom Zuyskens in het
Grootgasthuis met verplichng om daarin diensten te verrichten gedurende zijn leven,
tegen betaling van 150 gulden eens en overdracht aan het gasthuis van een rente, groot 3
gulden 's jaars. 1565., 1565
1 charter

563

Notariële kopie van een akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en
Wilbort Slaets, aomsg van Doernen anderzijds, betreﬀende levenslange inwoning en
onderhoud in het gasthuis van laatstgenoemde met verplichng om daarin diensten te
verrichten als bode. 1574, 1574
1 stuk

564

Geloe door de meester van het Grootgasthuis voor lewaen, z. v. w. Hanrick Janszoon en
Geertruyt Huybertsdochter van den Dungen, echtelieden, in betrekking tot onderhoud
van laatstgenoemden in gezegd gasthuis gedurende hun leven. 1576., 1576
1 stuk

565

Schepenbrief betreﬀende inwoning en onderhoud in het Grootgasthuis van Catharina, d.
v. Marcelis Willemszoon Keteler tegen overdracht van al haar tegenwoordige goederen en
alles wat haar nog zal aanbesterven. 1576., 1576
1 charter

566

Akkoord tussen Jenneken, d. v. w. Henrick Artszoon en de meester van het Grootgasthuis
betreﬀende inwoning en onderhoud in het gasthuis van eerstgenoemde gedurende haar
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leven, tegen betaling van 100 Carolusguldens eens en een jaarlijkse rent van 3 ½ Rijnse
guldens, gaande uit land gelegen te Nieuwen Huijlte onder Autheusden. 1580., 1580
1 charter
567

Akkoord russen de meester van het Grootgasthuis ener- en Mechteld, d. v. Jan Leuwe
van Boxmeer, weduwe v. w. Anthonis de Croon, anderzijds betreﬀende inwoning
en onderhoud in gezegd gasthuis van laatstgenoemde gedurende haar leven,
tegen overdracht van 100 Carolusguldens eens; schenking van een obligae van 50
Carolusguldens en 2 erfcijnzen, resp. groot 4 en 1½ Carolusguldens 's jaars, benevens
afstand van lijﬂinnen etc. 1585., 1585
1 stuk

568

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Peeter Peeterszoon,
pellenwever, anderzijds betreﬀende onderhoud van laatstgenoemde gedurende zijn leven
in gezegd gasthuis van spijs en drank, tegen betaling van 200 Carolusguldens eens. 1587.
Met het desbetreﬀende verzoekschri van Peeter voornoemd. 1587., 1587
2 stukken

569

Schepenbrief, waarbij de meester van het Grootgasthuis met toestemming v/d provisor
van gezegd gasthuis beloo, onder verband van alle gasthuisgoederen, dat hij Philip,
z. v. Philip de Rademaecker van Uden en Peeterken, zijn huisvrouw, gedurende hun
beider leven in gezegd gasthuis als de andere zieken zal onderhouden. 1590. Hierbij
een Schepenbrief, waarbij Philip de Raymaecker de oude, z. v. Philip, benevens Peeter
Leonartszoon aan het Grootgasthuis beloofd hebben op 2 februari 1591 te zullen betalen
200 Carolusguldens wegens inwoning en onderhoud in dat gasthuis voor Philips en zijn
huisvrouw. 1590., 1590
2 charters

570

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en mr. Jan, z. v. mr. Jan Derkennis;
mr. Jan van Oirt en Arnt van Berct, als voogden over Arnt, innocente zoon van Peter
van Oirle, anderzijds betreﬀende inwoning en onderhoud in voorschreven gasthuis van
laatstgenoemde gedurende zijn leven tegen betaling van 100 Carolusguldens eens en
overdracht van 4 jaarlijkse renten, resp. groot 15 gulden ten laste van het dorp van Lith;
12 gulden gevesgd op een huis te 's-Hertogenbosch in de Ridderstraat; 4 gulden 10
stuivers, gaande uit onderpanden te Berlicum en 1 gulden 10 stuivers uit goederen te 'sHertogenbosch bij de Barbarakapel. 1590., 1590
1 charter

571

Akkoord tussen Willem Wouterszoon van den Venne en zijn zoon Peeter ener- en de
meester van het Grootgasthuis anderzijds betreﬀende inwoning en onderhoud in
voorschreven gasthuis van Anthonis, innocente zoon van Willem voornoemd, gedurende
zijn leven tegen overdracht o.a. van verschillende renten, gevesgd op goederen te
Oirschot en Gemonde. 1592., 1592
1 charter

572

Schepenbrief betreﬀende levenslange inwoning en onderhoud in het Grootgasthuis van
Seger Oen, tegen overdracht van 5 morgen land, genaamd 'den Neersten Emontskamp',
gelegen in de parochie van Kessel en een cijns van 20 Rijnsguldens, 's jaars ten laste van
de stad 's-Hertogenbosch. 1598. Met deren daarbij behorende stukken 1576-1613.,
1576-1613
14 stukken

573

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Symon Voet anderzijds
betreﬀende inwoning en onderhoud in gezegd gasthuis van laatstgenoemde, met
verplichng om daarin alle mogelijke werkzaamheden te verrichten, tegen overdracht
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van 2 erfcijnzen, resp. groot f 7,- en f 16,25 's jaars. 1600. Hierbij een autheneke kopie
van het testament van Symon Voet, z. v. w. Henricx Willemszoon en Margriet, d. v.
w. Hubert Wonders, echtelieden, 1589, en een akte betreﬀende afstand door Symon
voorschreven aan zijn zoon Daniël en aan Peter Sanders, als man van Margriet, d. v.
Symon voorschreven, van het vruchtgebruik in alle roerende en onroerende goederen
hem aanbestorven van zijn overleden huisvrouw. 1600., 1600
2 charters en 1 stuk
574

Akkoord tussen Nyclaes Willemszoon de Rooij van Os en de meester en rector van het
Grootgasthuis betreﬀende alimentae en onderhoud in voorschreven gasthuis van
eerstgenoemde tegen schenking van landerijen, gelegen in de parochiën van Os en
Herpen, benevens van zeker recht in f 150,-. 1600., 1600
1 charter

575

Schepenbrief betreﬀende inwoning en onderhoud in het Grootgasthuis van Dkick Riessen,
met verplichng om daarin diensten te verrichten, tegen schenking van 3 morgen land,
genaamd 'de Lierweyen', gelegen in de parochie van Lioyen. 1600., 1600
1 charter

576

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Reyntke, d. v. Hanricx
Daendels van Vlymen, naaister, anderzijds betreﬀende inwoning en onderhoud in gezegd
gasthuis van laatstgenoemde gedurende haar leven, tegen overdracht van obligaën en
het verrichten van diensten. 1602., 1602
1 stuk

577

Geloe door Jeronimus de Cort, als meester en rector van het Grootgasthuis, voor Peter,
z. v. w. Zeger Vuchts, betreﬀende onderhoud van laatstgenoemde gedurende zijn leven
in gezegd gasthuis, zowel in kost, drank, klederen enz. tegen overdracht van een losrente,
groot 25 gulden 's jaars, gereduceerd op 20 gulden, ten laste van de stad Antwerpen en
op andere voorwaarden. 1609., 1609
1 stuk

578

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Joostken, d. v. Marcelis
Brienen van Berchem, moeder van gezegd gasthuis, anderzijds betreﬀende
levensonderhoud etc. van laatstgenoemde in het gasthuis, tegen overdracht van
rentebrieven en afstand van al haar goederen. 1610., 1610
1 charter

579

Schepenbrief betreﬀende onderhoud in het Grootgasthuis van de krankzinnige Anna,
oudste d. v. w. Franc Janssen, tegen overdracht van een stuk land, genaamd 'den
Molenakker', met annex beemdje, genaamd 'het Tornielvelt, ook Torniervelt', leenroerig
aan de raad en leenhof van Brabant, gelegen in de parochie van St. Lamberts te Vught.
1643. Met oudere rente- en leenbrief van dit land. 1626 en 1633., 1626-1633
3 charters

N.B. Deze overdracht geschiedde: 'in conformiteyt van de bryeven van Octroye den voirgemelten
gasthuyse verleent om erfgoederen, zoowel leene als allodiaale o chynsgoederen te mogen
vercrygen." De akte van 1626 is gecancelleerd. In dorso gemerkt: 338.

580

Authenek extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden
der stad 's-Hertogenbosch, houdende goedkeuring van het rapport, uitgebracht door de
regenten van het Grootgasthuis betreﬀende een akkoord tussen voorschreven gasthuis en
de erfgenamen van Ruth Tulkens. 1691., 1691
1 stuk

3 Financiële administrae
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3.1 In het algemeen
581-596

597-831

Leggers van ontvangsten en uitgaven. 1621-1752.
581

1621-1622, 1621-1622

582

1622-1623, 1622-1623

583

1623-1624, 1623-1624

584

1624-1625., 1624-1625

585

1625-1626, 1625-1626

586

1626-1627., 1626-1627

587

1627-1628., 1627-1628

588

1628-1629., 1628-1629

589

1630-1631., 1630-1631

590

1633-1634., 1633-1634

591

1637-1638., 1637-1638

592

1654-1660., 1654-1660

593

1682-1689, 1682-1689

594

1689-1701, 1689-1701

595

1701-1714., 1701-1714

596

1746-1752., 1746-1752

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 113. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 119. Voorin een index.
N.B. De bladen ziin genummerd 1 t/m 119. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 143. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 127. Voorin een index.
N.B. De bladen ziin genummerd 1 t/m 131. Voorin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 137.
N.B. De bladen ziin niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 160. Voorin een index. Op de bladen
52, 923, 1156, 135 verso en 151 aantekeningen omtrent overleden burgers.
1747-1751.

Rekeningen van het Grootgasthuis. 1448-1810.
597

1448 juni 24 - 1449 juni 23. Afgehoord 1449 juli 29., 1448-1449

598

1451 juni 24 - 1452 juni 23. Afgehoord 1452 juli 11., 1451-1452

599

1454 juni 24 - 1455 juni 23. Afgehoord 1455 augustus 11.,
1454-1455

N.B. Perkamenten rol

N.B. Perkamenten rol

600

1471 juni 24 - 1472 juni 23. Afgehoord 1472 augustus 18.,
1471-1472
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601

1472 juni 24 - 1473 juni 23. Afgehoord 1473 augustus 3.,
1472-1473

602

1473 juni 24 - 1474 juni 23. Afgehoord 1474 augustus 22.,
1473-1474

603

1474 juni 24 - 1475 juni 23. Afgehoord 1475 augustus 28.,
1474-1475

604

1475 juni 24 - 1476 juni 23. Afgehoord 1476 september 23.,
1475-1476

605

1476 juni 24 - 1477 juni 23. Afgehoord 1477 augustus 19.,
1476-1477

606

1477 juni 24 - 1478 juni 23. Afgehoord 1478 augustus 18.,
1477-1478

607

1478 juni 24 - 1479 juni 23. Afgehoord 1479 augustus 24.,
1478-1479

608

1479 juni 24 - 1480 juni 23. Afgehoord 1480 september 11.,
1479-1480

609

1490 juni 24 - 1491 juni 23., 1490-1491

610

1491 juni 24 - 1492 juni 23. Afgehoord 1492 september 11.,
1491-1492

611

1492 juni 24 - 1493 juni 23. Afgehoord 1493 augustus 5.,
1492-1493

612

1493 juni 24 - 1494 juni 23. Afgehoord 1494 september 16.,
1493-1494

613

1494 juni 24 - 1495 juni 23. Afgehoord 1495 september 15.,
1494-1495

614

1496 juni 24 - 1497 juni 23. Afgehoord 1497 september 11.,
1496-1497

615

1497 juni 24 - 1498 juni 23. Afgehoord 1498 september 1.,
1497-1498

616

1498 juni 24 - 1499 juni 23. Afgehoord 1499 september 3.,
1498-1499

617

1499 juni 24-1500 juni 23. Afgehoord 1500 september 15.,
1499-1500

618

1500 juni 24 - 1501 juni 23. Afgehoord 1501 september 6.,
1500-1501

619

1501 juni 24 - 1502 juni 23. Afgehoord 1502 juli 19., 1501-1502

620

1532 juli 6 - 1533 juni 23. Afgehoord 1533 september 22.,
1532-1533

N.B. Achterin een rekening van het Grootgasthuis betreﬀende renten, etc.de
nonnen en armen afzonderlijk en te samen toebehorende over het jdvak van 24
juni 1495 tot U november 1499.
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621

1533 juni 24 - 23. Afgehoord 1534 september 1., 1533-1534

622

1534 juni 24 -1535 juni 23., 1534-1535

623

1535 juni 24 - 1536 juni 23. Afgehoord 1536 september 17-.,
1535-1536

624

1536 juni 24 - 1537 juni 23. Afgehoord 1537 september 24.,
1536-1537

625

1537 juni 24 - 1538 juni 23. Afgehoord 1538 september 16.,
1537-1538

626

1538 juni 24 - 1539 juni 23. Afgehoord 1539 september 15.,
1538-1539

627

1539 juni 24 - 1540 juni 23. Afgehoord 1540 september 13.,
1539-1540

628

1540 juni 24 - 1541 juni 23. Afgehoord 1541 september 13.,
1540-1541

629

1541 juni 24 - 1542 juni 23. Afgehoord 1542 september 18.,
1541-1542

630

1542 juni 24 - 1543 juni 23. Afgehoord 1543 september 17.,
1542-1543

631

1543 juni 24 - 1544 juni 23. Afgehoord 1544 september 22.,
1543-1544

632

1544 juni 24 - 1545 juni 23. Afgehoord 1545 september 22.,
1544-1545

633

1545 juni 24 - 1546 juni 23. Afgehoord 1546 september 13.,
1545-1546

634

1546 juni 24 - 1547 juni 23. Afgehoord 1547 augustus 16.,
1546-1547

635

1547 juni 24 - 1548 juni 23. Afgehoord 1548 september 10.,
1547-1548

636

1548 juni 24 - 1549 juni 23. Afgehoord 1549 oktober 1., 1548-1549

637

1549 juni 24 - 1550 juni 23. Afgehoord 1550 september 9.,
1549-1550

638

1550 juni 24 - 1550 november 4., 1550

639

1603 juni 24 - 1604 juni 23. Afgehoord 1604 september 27.,
1603-1604

N.B. Datum v/h aoren der rekening uitgescheurd.

N.B. De bladen 1 t/m 9 ontbreken.

640

1604 juni 24- 1605 juni 23. Afgehoord 1605 september 28.,
1604-1605

641

1605 juni 24- 1606 juni 23. Afgehoord 1606 september 29.,
1605-1606
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642

1606 juni 24- 1607 juni 23. Afgehoord 1607 september 29.,
1606-1607

643

1607 juni 24- 1607 november 20., 1607

644

1607 november 21 -1608 juni 23. Afgehoord 1608 september 23.,
1607-1608

645

1607 november 21 -1608 juni 23. Afgehoord 1608 september 23.,
1607-1608

N.B. De bladen na folio 19 verso voor een groot deel uitgescheurd.

N.B. Folio 1 ontbreekt. Deze rekening is een doublé.

646

1611 oktober 1-1612 juni 23. Afgehoord 1612 september 28.,
1611-1612

647

1612 juni 24 -1613 juni 23. Afgehoord 1613 september 23.,
1612-1613

648

1613 juni 24 - 1614 juni 23. Afgehoord 1614 september 22.,
1613-1614

649

1614 juni 24 -1615 juni 23. Afgehoord 1615 september 23.,
1614-1615

650

1615 juni 24 -1616 juni 23. Afgehoord 1616 september 26.,
1615-1616

651

1616 juni 24 - 1617 juni 23. Afgehoord 1617 september 25.,
1616-1617

652

1612 juni 24 - 1613 juni 23. Afgehoord 1613 september 23.,
1612-1613
N.B. Deze en de 4 volgende rekeningen zijn doublen.

653

1613 juni 24 - 1614 juni 23. Afgehoord 1614 september 22.,
1613-1614

654

1614 juni 24 - 1615 juni 23. Afgehoord 1615 september 23.,
1614-1615

655

1615 juni 24 - 1616 juni 23. Afgehoord 1616 september 26.,
1615-1616

656

1616 juni 24 - 1617 juni 23. Afgehoord 1617 september 25.,
1616-1617

657

1617 juni 24-1618 juni 23. Afgehoord 1618 september 24.,
1617-1618

658

1618 juni 24 - 1619 juni 23. Afgehoord 1619 september 23.,
1618-1619

659

1619 juni 24 - 1620 juni 23. Afgehoord 1620 september 22.,
1619-1620

660

1620 juni 24 - 1621 juni 23. Afgehoord 1621 september 27.,
1620-1621
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661

1621 juni 24 - 1622 juni 23. Afgehoord 1622 september 26,
1621-1622

662

1622 juni 24 - 1623 juni 23. Afgehoord 1623 september 25.,
1622-1623

663

1623 juni 24 - 1624 juni 23. Afgehoord 1624 september 23.,
1623-1624

664

1624 juni 24 - 1625 juni 23. Afgehoord 1625 september 27.,
1624-1625

665

1625 juni 24-1626 juni 23. Afgehoord 1626 september 21.,
1625-1626

666

1626 juni 24 - 1627 juni 23. Afgehoord 1627 september 22.,
1626-1627

667

1627 juni 24 - 1628 juni 23. Afgehoord 1628 september 25.,
1627-1628

668

1628 juni 24 - 1629 juni 23. Afgehoord 1629 september 13.,
1628-1629

N.B. Is eigenlijk geen rekening, maar een lijst van de inkomsten en uitgaven per
hoofdstuk, zonder speciﬁcaes (borderel?)

669

1623 juni 24 - 1624 juni 23. Afgehoord 1624 september 23.,
1623-1624
N.B. Deze en de 5 volgende rekeningen zijn doublen.

670

1624 juni 24 - 1625 juni 23. Afgehoord 1625 september 27.,
1624-1625

671

1625 juni 24 - 1626 juni 23. Afgehoord 1626 september 21.,
1625-1626

672

1626 juni 24-1627 juni 23. Afgehoord 1627 september 22.,
1626-1627

673

1627 juni 24 - 1628 juni 23. Afgehoord 1628 september 25.,
1627-1628
N.B. Van deze rekening is alleen het 1ste blad aanwezig.

674

1628 juni 24 - 1629 juni 23. Afgehoord 1629 september 13.,
1628-1629

675

1630 februari 1 1631 juni 23. Afgehoord 1633 april 27., 1630-1633

676

1631 juni 24 - 1632 juni 23. Afgehoord 1633 april 27., 1631-1633

677

1632 juni 24 - 1633 juni 23. Afgehoord 1636 september 10.,
1632-1636

678

1633 juni 24 - 1634 juni 23. Afgehoord 1636 september 22.,
1633-1636

679

1633 juni 24 - 1634 juni 23. Afgehoord 1636 september 22.,
1633-1636
N.B. Deze rekening is een doublé.
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680

1634 juni 24 - 1635 juni 23., 1634-1635

681

1635 juni 24 - 1636 juni 23. Afgehoord 1639 december 3.,
1635-1639

682

1635 juni 24 - 1636 juni 23. Afgehoord 1639 december 3.,
1635-1639
N.B. Deze rekening is een doublé.

683

1636 juni 24 - 1637 juni 23. Afgehoord 1639 december 3.,
1636-1639

684

1636 juni 24 - 1637 juni 23., 1636-1637

685

1637 juni 24 - 1638 juni 23. Afgehoord 1644 december 15.,
1637-1644

686

1637 juni 24 - 1638 juni 23., 1637-1638

687

1638 juni 24 - 1639 juni 23. Afgehoord 1647 januari 29., 1638-1647

688

1638 juni 24 - 1639 juni 23., 1638-1639

689

1639 juni 24 - 1640 juni 23. Afgehoord 1649 december 8.,
1639-1649

690

1640 juni 24-1641 juni 23. Afgehoord 1650 februari 2., 1640-1650

691

1641 juni 24 - 1642 juni 23. Afgehoord 1650 februari 10.,
1641-1650

692

1642 juni 24 - 1643 juni 23. Afgehoord 1650 februari 24.,
1642-1650

693

1643 juni 24-1644 juni 23. Afgehoord 1650 februari 26., 1643-1650

694

1644 juni 24-1645 juni 23. Afgehoord 1650 maart 2., 1644-1650

695

1644 juni 24 - 1645 juni 23., 1644-1645

696

1645 juni 24 - 1649 juni 23. Afgehoord 1650 augustus 29.,
1645-1650

697

1649 juni 24 - 1650 juni 23. Afgehoord 1651 januari 12., 1649-1651

698

1650 juni 24 - 1651 juni 23. Afgehoord 1659 augustus 8.,
1650-1659

699

1650 juni 24 - 1651 juni 23., 1650-1651

700

1651 juni 24 - 1654 april 15. Afgehoord 1661 november 10.,
1651-1661

701

1654 april 16 1661 juni 23. Afgehoord 1662 april 21., 1654-1662

702

1661 juni 24 - 1666 juni 23. Afgehoord 1666 juli 17., 1661-1666

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé
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703

1666 juni 24 - 1668 maart 22. Afgehoord 1668 mei 17., 1666-1668

704

1668 maart 23 1669 juni 23. Afgehoord 1670 augustus 8.,
1668-1670

705

1669 juni 24 - 1671 juni 23. Afgehoord 1672 oktober 27.,
1669-1672

706

1669 juni 24 - 1671 juni 23. Afgehoord 1672 oktober 27.,
1669-1672
N.B. Deze rekening is een doublé.

707

1671 juni 24 - 1674 juni 23. Afgehoord 1676 januari 8., 1671-1676

708

1671 juni 24 - 1674 juni 23., 1671-1674

709

1674 juni 24 - 1677 juni 23. Afgehoord 1678 december 23.,
1674-1678

710

1674 juni 24 - 1677 juni 23., 1674-1677

711

1677 juni 24 - 1679 juni 23. Afgehoord 1683 januari 23., 1677-1683

712

1677 juni 24 - 1679 juni 23. Afgehoord 1683 januari 23., 1677-1683

713

1682 december 7 1684 juni 23. Afgehoord 1685 juli 31., 1682-1685

714

1684 juni 24 - 1685 juni 23. Afgehoord 1686 januari 3., 1684-1686

715

1685 juni 24 - 1686 juni 23. Afgehoord 1687 mei 7., 1685-1687

716

1686 juni 24 - 1687 juni 23. Afgehoord 1688 juni 15., 1686-1688

717

1687 juni 24 - 1688 juni 23. Afgehoord 1689 juli 15., 1687-1689

718

1688 juni 24-1689 juni 23. Afgehoord 1691 juni 26., 1688-1691

719

1689 juni 24 - 1690 juni 23. Afgehoord 1694 februari 5., 1689-1694

720

1690 juni 24 - 1691 juni 23. Afgehoord 1695 februari 25.,
1690-1695

721

1691 juni 24 - 1692 juni 23. Afgehoord 1696 maart 29., 1691-1696

722

1692 juni 24 - 1693 juni 23. Afgehoord 1697 februari 14.,
1692-1697

723

1695 juni 24 - 1696 juni 23. Afgehoord 1698 januari 17., 1695-1698

724

1696 juni 24 - 1697 juni 23. Afgehoord 1700 februari 26.,
1696-1700

725

1698 juni 24 - 1699 juni 23. Afgehoord 1702 juli 4., 1698-1702

726

1699 juni 24-1700 juni 23. Afgehoord 1703 september 7.,
1699-1703

727

1700 juni 24 - 1701 juni 23. Afgehoord 1703 oktober 26.,
1700-1703

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé.
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728

1701 juni 24 - 1702 juni 23. Afgehoord 1704 oktober 8., 1701-1704

729

1702 juni 24 - 1703 juni 23. Afgehoord 1705 januari 19., 1702-1705

730

1702 juni 24 - 1703 juni 23. Afgehoord 1705 januari 19., 1702-1705

731

1703 juni 24 - 1704 juni 23. Afgehoord 1706 mei 22., 1703-1706

732

1704 juni 24 - 1705 juni 23. Afgehoord 1707 maart 31., 1704-1707

733

1705 juni 24 - 1706 juni 23. Afgehoord 1708 december 10.,
1705-1708

734

1706 juni 24-1707 juni 23. Afgehoord 1709 augustus 21.,
1706-1709

735

1707 juni 24 - 1708 juni 23. Afgehoord 1710 maart 6., 1707-1710

736

1708 juni 24 -1709 juni 23. Afgehoord 1711 april 30., 1708-1711

737

1709 juni 24 - 1710 juni 23. Afgehoord 1712 oktober 21,,
1709-1712

738

1710 juni 24 - 1711 juni 23. Afgehoord 1712 september 13.,
1710-1712

739

1711 juni 24 - 1712 juni 23. Afgehoord 1713 september 12.,
1711-1713

740

1712 juni 24 - 1713 juni 23. Afgehoord 1714 mei 14., 1712-1714

741

1713 juni 24 - 1714 juni 23. Afgehoord 1716 augustus 1.,
1713-1716

742

1714 juni 24 - 1715 juni 23. Afgehoord 1719 maart 10., 1714-1719

743

1715 juni 24 - 1716 juni 23. Afgehoord 1720 maart 28., 1715-1720

744

1716 juni 24 - 1717 juni 23. Afgehoord 1721 juli 21., 1716-1721

745

1717 juni 24 - 1718 juni 23. Afgehoord 1721 november 24.,
1717-1721

746

1718 juni 24 - 1719 juni 23. Afgehoord 1722 maart 23., 1718-1722

747

1719 juni 24-1720 juni 23. Afgehoord 1722 juli 3., 1719-1722

748

1719 juni 24 - 1720 juni 23. Afgehoord 1722 juli 3., 1719-1722

749

1720 juni 24 - 1721 juni 23. Afgehoord 1722 juli 23., 1720-1722

750

1721 juni 24 - 1722 juni 23. Afgehoord 1723 april 23., 1721-1723

751

1722 juni 24 - 1723 juni 23. Afgehoord 1724 juni 22., 1722-1724

752

1723 juni 24-1724 juni 23. Afgehoord 1725 februari 26., 1723-1725

753

1724 juni 24-1725 juni 23. Afgehoord 1726 april 2., 1724-1726

754

1725 juni 24 - 1726 juni 23. Afgehoord 1727 maart 27., 1725-1727

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé.
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755

1726 juni 24 - 1727 juni 23. Afgehoord 1727 december 11.,
1726-1727

756

1727 juni 24 - 1728 juni 23. Afgehoord 1729 mei 16., 1727-1729

757

1728 juni 24 - 1729 juni 23. Afgehoord 1730 april 18., 1728-1730

758

1729 juni 24 - 1730 juni 23. Afgehoord 1731 maart 1., 1729-1731

759

1732 juni 24 - 1733 juni 23. Afgehoord 1734 maart 30., 1732-1734

760

1733 juni 24 - 1734 juni 23. Afgehoord 1734 september 14.,
1733-1734

761

1734 juni 24 - 1735 juni 23. Afgehoord 1736 mei 8., 1734-1736

762

1735 juni 24 - 1736 juni 23. Afgehoord 1737 juni 13., 1735-1737

763

1736 juni 24 - 1737 juni 23. Afgehoord 1738 juni 23., 1736-1738

764

1737 juni 24 - 1738 juni 23. Afgehoord 1739 november 10.,
1737-1739

765

1738 juni 24 - 1739 juni 23. Afgehoord 1740 november 23.,
1738-1740

766

1739 juni 24 - 1740 juni 23. Afgehoord 1742 mei 1., 1739-1742

767

1740 juni 24 - 1741 juni 23. Afgehoord 1742 augustus 29.,
1740-1742

768

1741 juni 24 - 1742 juni 23. Afgehoord 1743 augustus 15.,
1741-1743

769

1742 juni 24 - 1743 juni 23. Afgehoord 1744 oktober 22.,
1742-1744

770

1743 juni 24 - 1744 juni 23. Afgehoord 1745 augustus 2.,
1743-1745

771

1744 juni 24 - 1745 juni 23. Afgehoord 1747 februari 3., 1744-1747

772

1745 juni 24 - 1746 juni 23. Afgehoord 1748 april 11., 1745-1748

773

1746 juni 24 - 1747 juni 23. Afgehoord 1748 augustus 23.,
1746-1748

774

1746 juni 24 - 1747 juni 23. Afgehoord 1748 augustus 23.,
1746-1748

N.B. Deze rekening berust i/h archief der stad 's-Hertogenbosch. 1731 juni
24-1732 juni 23.

N.B. Deze rekening is een doublé.

775

1747 juni 24 - 1748 juni 23. Afgehoord 1748 december 12.,
1747-1748

776

1747 juni 24 - 1748 juni 23. Afgehoord 1748 december 12.,
1747-1748
N.B. Deze rekening is een doublé.

Pagina 85

777

1748 juni 24 - 1749 juni 23. Afgehoord 1749 december 16.,
1748-1749

778

1748 juni 24 - 1749 juni 23. Afgehoord 1749 december 16.,
1748-1749
N.B. Deze rekening is een doublé

779

1749 juni 24 - 1750 juni 23. Afgehoord 1751 februari 1., 1749-1751

780

1749 juni 24 - 1750 juni 23. Afgehoord 1751 februari 1., 1749-1751

781

1750 juni 24 - 1751 juni 23. Afgehoord 1751 november 8.,
1750-1751

782

1750 juni 24 - 1751 juni 23. Afgehoord 1751 november 8.,
1750-1751

N.B. Deze rekening is een doublé.

1751

783

1751 juni 24 - 1752 juni 23. Afgehoord 1752 september 9.,
1751-1752

784

1751 juni 24 - 1752 juni 23. Afgehoord 1752 september 9.,
1751-1752
N.B. Deze rekening is een doublé.

785

1752 juni 24 - 1753 juni 23. Afgehoord 1754 november 9.,
1752-1754

786

1753 juni 24 - 1754 juni 23. Afgehoord 1756 april 26., 1753-1756

787

1754 juni 24 - 1755 juni 23. Afgehoord 1758 januari 13., 1754-1758

788

1755 juni 24 - 1756 juni 23. Afgehoord 1759 april 5., 1755-1759

789

1756 juni 24 - 1757 juni 23. Afgehoord 1759 juli 26., 1756-1759

790

1757 juni 24 - 1758 juni 23. Afgehoord 1759 augustus 25.,
1757-1759

791

1758 juni 24 - 1759 december 31. Afgehoord 1761 maart 27.,
1758-1761

792

1760. Afgehoord 1761 augustus 7., 1760-1761

793

1761. Afgehoord 1762 augustus 5., 1761-1762

794

1762. Afgehoord 1763 juli 29., 1762-1763

795

1763. Afgehoord 1764 juni 22., 1763-1764

796

1764. Afgehoord 1765 maart 29., 1764-1765

797

1765. Afgehoord 1767 januari 23., 1765-1767

798

1766. Afgehoord 1768 februari 5., 1766-1768

799

1767. Afgehoord 1769 januari 27., 1767-1769

800

1768. Afgehoord 1770 januari 26., 1768-1770

801

1769. Afgehoord 1771 februari 8., 1769-1771
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802

1770. Afgehoord 1771 april 19., 1770-1771

803

1771. Afgehoord 1772 april 24., 1771-1772

804

1772. Afgehoord 1773 maart 5., 1772-1773

805

1773. Afgehoord 1774 september 16., 1773-1774

806

1774. Afgehoord 1775 september 15., 1774-1775

807

1775. Afgehoord 1776 september 12., 1775-1776

808

1776. Afgehoord 1777 september 5., 1776-1777

809

1777. Afgehoord 1778 april 3., 1777-1778

810

1778. Afgehoord 1779 maart 26., 1778-1779

811

1779. Afgehoord 1780 april 21., 1779-1780

812

1780. Afgehoord 1781 juni 29., 1780-1781

813

1781. Afgehoord 1782 april 26., 1781-1782

814

1782. Afgehoord 1783 februari 7, 1782-1783

815

1783. Afgehoord 1784 mei 14., 1783-1784

816

1784. Afgehoord 1785 april 22., 1784-1785

817

1785. Afgehoord 1786 mei 12., 1785-1786

818

1786. Afgehoord 1787 april 6, 1786-1787

819

1787. Afgehoord 1788 april 25., 1787-1788

820

1789. Afgehoord 1790 mei 7., 1789-1790

821

1790. Afgehoord 1791 mei 27., 1790-1791

822

1791. Afgehoord 1792 mei 11. 1792., 1791-1792

823

1794. Afgehoord 1795 maart 2., 1794-1795

824

1795. Afgehoord 1796 september 26., 1795-1796

825

1796. Afgehoord 1797 december 1797, 1796-1797

826

1798. Afgehoord 1799 juli 16., 1798-1799

827

1804-1806. Afgehoord 1810 december 20., 1804-1810

828

1804-1806. Afgehoord 1810 december 20., 1804-1810

829

1807-1809. Afgehoord 1811 juli 6., 1807-1811

830

1810. Afgehoord 1811 september 25., 1810-1811

831

1810. Afgehoord 1811 september 25., 1810-1811

3769

1546 juni 24 - 1547 juni 23., 1546-1547

N.B. Deze rekening berust i/h archief der stad 's-Hertogenbosch. 1793.

N.B. Deze rekening berust i/h archief der stad 's-Hertogenbosch.

N.B. Deze rekening is een doublé.

N.B. Deze rekening is een doublé.
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3770

1562 juni 24 - 1563 juni 23. Afgehoord 1563 september 21.,
1562-1563

3771

1693 juni 24 - 1694 juni 23. Afgehoord 1697 februari 28.,
1693-1697

3772

1694 juni 24 - 1695 juni 23. Afgehoord 1697 april 25., 1694-1697

3773

1697 juni 24 - 1698 juni 23. Afgehoord 1702 januari 27., 1697-1702

832

Rekening en verantwoording van Tilman Hagens, groenrode, en mr. Henrick van Strepen,
als executeurs v/h testament van Leonaertgen, weduwe van Jan Eymberts. 1586. Hierbij
een lijst van verkocht huisraad en klederen in haar steruis te 's-Hertogenbosch, achter
'Den Moryaen'. 1586., 1586
2 stukken

833

Rekening betreﬀende ontvangen renten, cijnzen en pachten door de meester van het
Grootgasthuis, waarvan sommige voor de hel, andere voor 13 toekomen aan de
juﬀrouwen nonnen van gezegd gasthuis. 1605-1607., 1605-1607
1 deel

834

Extract uit de rekening van mr. Gisbert van Hamel, als rentmeester van het Grootgasthuis,
over het jdvak van 1 januari 1661 tot 1 januari 1666., 1661-1666
1 stuk

835

Rekening van ontvang en uitgaaf, gedaan door de klerk van het Grootgasthuis betreﬀende
de verpleging van zieke en gekwetste soldaten over het jdvak van 25 juni 1676 tot 12
juni 1677., 1676-1677
1 stuk

836

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16878, 1687 - 1688

837

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16889, 1687 - 1688

838

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 168990, 1687 - 1688

839

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16901, 1687 - 1688

840

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16934, 1687 - 1688

841

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16945, 1687 - 1688

842

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16967, 1687 - 1688

843

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16978, 1687 - 1688

844

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 16989, 1687 - 1688

845

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17012, 1687 - 1688

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
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1 stuk
846

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17023, 1687 - 1688

847

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17045, 1687 - 1688

848

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17067, 1687 - 1688

849

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 170910, 1687 - 1688

850

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 171011, 1687 - 1688

851

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17134, 1687 - 1688

852

Borderellen van de jaarlijkse rekeningen. 17512, 1687 - 1688

853

Rekening en verantwoording van Johan van den Berg, rentmeester van het Grootgasthuis,
in betrekking tot de bij execue verkochte 2 kampen land, gelegen te Empel, zulks
wegens wanbetaling van een daarop drukkende erfcijns, groot 15 Carolusguldens 'sjaars,
verschuldigd aan voorschreven gasthuis. 1689., 1689
1 deel

854

Rekening van het Grootgasthuis voor het regiment van overste Goes betreﬀende
verpleeggeld over het jdvak 24 oktober 1690 tot 8 januari 1691., 1690-1691
1 stuk

855

Rekening van de bij execue verkochte goederen van Jan van de Wiel te Kessel
betreﬀende achterstallige pacht van landerijen, verschuldigd aan het Grootgasthuis.
1724., 1724
1 deel

856

Rekening van Bernardus van de Ven, deurwaarder, over de verkoop bij execue van een
huis, staande onder of bij 'de Corte Gameren' op de Markt, genaamd 'den Rooden Osch'
wegens wanbetaling van 3 achterstallige cijnzen, groot 5 gulden en 10 stuivers, 7 gulden 3
stuivers en 12 penningen en 1 pond 's jaars, resp. verschuldigd aan het Grootgasthuis, de
Grote en andere kerken en het H. Geesthuis te 's-Hertogenbosch. 1728., 1728
1 deel

857

Rekening van ontvangst en uitgaaf, gedaan door Henricus de Wijs betreﬀende de
verpleging van zieke Franse militairen in het hospitaal 'de Berewoudbarakken' en het
Groot Burger Gasthuis over de maanden februari, maart en april 1810. Afgehoord 1811
mei 6., 1810-1811

858

Staat van ontvang en uitgaaf gedaan door F. G. Lightenveldt, als rentmeester van het
Grootgasthuis, over het jaar 1811., 1811
1 deel

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

3.2 Andere stukken betreﬀende ﬁnanciën
3.2.1 Van algemene aard
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859

Registers, bevaende aantekeningen van de door de regenten op de rentmeester
afgegeven ordonnanën tot betaling van arbeidslonen, reparaën, poldergeld, geleverde
goederen, enz. 1671-1690, 1671-1690
1 deel

860

Registers, bevaende aantekeningen van de door de regenten op de rentmeester
afgegeven ordonnanën tot betaling van arbeidslonen, reparaën, poldergeld, geleverde
goederen, enz. 1690-1714, 1690-1714
1 deel

861

Memoriën van dé Hoge rentmeester van den Bosch voor het Grootgasthuis betreﬀende
verschuldigde cijnzen aan de Keizer. 1520-1530., 1520-1530
7 stukken

862

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw, 1552-1799
14 stukken

863

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

864

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

865

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

866

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

867

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

868

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

869

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

870

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
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14 stukken
871

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

872

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

873

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

874

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552-1799
14 stukken

875

Stukken betreﬀende het onderhoud en reparae van het Grootgasthuis met kerk,
benevens van alle andere aan het Gasthuis toebehorende en in de stad gelegen huizen.
1552, 1553, 18e eeuw., 1552
14 stukken

876

Publicae 'van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende bepalingen
omtrent de op den 15 Maart j.l. gedecreteerde heﬃng op de bezingen en inkomsten.'
1800., 1800
1 deel

877

Publicae' van het Staats Bewind der Bataafsche Republiek wegens eene heﬃng van 4%
op de bezingen en 16% op de inkomsten, te betalen in 8 jaren'. 1802., 1802
1 deel

3.2.2 Kwitanën, geloen, schuldbekentenissen, etc.ten behoeve en ten laste van het Grootgasthuis
878

Kwitane van Godefridus van Dommelen, groot 10 gouden Peterguldens, betreﬀende
aﬂossing door het Grootgasthuis van eener fcijns, groot 21 ½ dergelijke guldens 'sjaars,
gevesgd op verschillende goederen gelegen te 's-Hertogenbosch over de Dieze. 1451.,
1451
1 charter

879

Schuldbrief, groot 80 gouden Rijnse guldens, ten laste van het Grootgasthuis en de armen,
toekomende aan Rumoldus Zavelberchs en Johannes Monix. 14656., 1465-1466
1 charter

880

Notariële geloe betreﬀende kwijtschelding door Aert van Berse Nyclauszoon aan het
Grootgasthuis van al de goederen die Nyclaus voornoemd aan de dochter van Aert
voorschreven hee achtergelaten en welke goederen door haar aan gezegd gasthuis bij
testament zijn vermaakt. 1487., 1487
1 stuk

881

Kwitane voor het Grootgasthuis betreﬀende aﬂossing van een erfcijns, groot 30
schellingen 's jaars. 1494., 1494
1 charter
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882

Kwitane van Henrick van Uden en Aelbrecht Keteler, als meesters der fabriek van Onze
Lieve Vrouw en St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, groot 18 Peterguldens, betreﬀende
aﬂossing door de armen van het Grootgasthuis van een erfpacht, groot een half mud
rogge uit 2 mud rogge 's jaars, die Jan van den Dyck en Luytgaert, zijn huisvrouw de
voorschreven fabriek erfelijk hadden opgedragen. 1502., 1502
1 charter

883

Geloe door Johannes Diricxzoon, als meester en rector van het Grootgasthuis, voor
Johannes Oen en Johannes Dillen tot betaling van 56 Carolusguldens, ten behoeve van
de St. Annakapel te 's-Hertogenbosch. 15067., 1506-1507
1 charter

884

Kwitane van de Tafel v/d H. Geest te 's-Hertogenbosch betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfcijns, groot 16 schellingen 'sjaars, gevesgd op 2 kamers gelegen
te 's-Hertogenbosch in de Putstraat. 1507., 1507
1 charter

885

Kwitane van Gertrudis, weduwe van Willem van Ziart betreﬀende betaling door het
Grootgasthuis van een achterstallige roggepacht van 3 ½ mud. 1513., 1513
1 stuk

886

Taxae van Lenaert Costreau, Jan van Baex, Victor van der Moeien en Jan van Kessel, als
gecommieerden v/d Koning van Caslië enz., betreﬀende de door het Grootgasthuis te
betalen intrest ad 200 pond, inzake verkregen gronden, erfrenten en erfpachten sedert
het overlijden van Karel van Bourgondië. 1516. Met aangehechte kwitane voor het
gasthuis omtrent de betaling van dit bedrag. 1516., 1516
2 charters

887

Kwitane van Johannes en Reynerus van Diest en Lodovicus van Meerbeeck betreﬀende
aﬂossing door het Grootgasthuis van de hel in een erfcijns, groot 37 Rijnse guldens 's
jaars, gevesgd op een hoeve te Haren. 1521., 1521
1 charter

888

Geloe van Lauwreyns van Laerhoven aan de meester van het Grootgasthuis betreﬀende
betaling van 24 Rijnsguldens 's jaars, gedurende 6 jaren en te beginnen met St. Marten
1523 wegens huur van 5 morgen land gelegen 'Inde Maye', onder condie, dat de huurder
dit land niet zal mogen zaaien noch breken, maar uitsluitend 'hooien of weyen'. 1523.,
1523
1 stuk

889

Geloe door Gerit van der Hoeven, Henricx, de snijder, en Wouter Vermeer te Haren voor
de meester van het Grootgasthuis betreﬀende betaling van 9 gulden wegens gekocht
schaarhout te Haren. 1524., 1524
1 charter

890

Geloe door Lambrecht Jacopszoon en Peter Geritszoon te Haren voor de meester van
het Grootgasthuis, betreﬀende betaling van 9 gulden en 10 stuivers wegens gekocht
schaarhout te Haren. 1524., 1524
1 charter

891

Schepenbrief, waarbij mr. Frans Toelinc Ghysbertszoon, als meester van het Grootgasthuis,
erkent van Tielman van den Broeck en Mechtelde, zijn huisvrouw, ontvangen te hebben
520 gulden met last, dat het gasthuis daarvoor ten eeuwigen dage aan de arme zieken des
zondags rijnwijn zal verstrekken. 1525., 1525
1 charter
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892

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis erkent van Tielman van den Broeck en
Mechtelde, zijn huisvrouw, d. v. w. Arnt Geritszoon van Vladeracken ontvangen te
hebben 100 Carolusguldens, onder bepaling, dat daarvan jaarlijks voor een bedrag van 6
Carolusguldens moet worden besteed voor aankoop van olie in de lampen hangende in
voorschreven gasthuis. 1529., 1529
1 charter

893

Geloe door Ariaen Henric Spirincxzoon en Goyaert Goert Claeszoon op 'ten Dungen'
voor Jorys Scampson, als meester van het Grootgasthuis, ten behoeve van de nonnen en
armen van gezegd gasthuis tot betaling van 38 Carolusguldens op St. Marten 1532 wegens
gekocht elze schaarhout, staande op 2 kampen land te Schijndel bij 'de Myldoorn'. 1531.,
1531-1532
1 stuk

894

Kwitane van Johannes van Lit Jacobszoon e.a. betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden gelegen te Gestel. 1531., 1531
1 charter

895

Vesging door het Grootgasthuis voor Geertruda, weduwe van Ghysbert van der Meer
van een erfcijns, groot 2 ½ Carolusguldens 's jaars, losbaar met 50 dergelijke guldens,
gaande uit al de goederen van voorschreven gasthuis. 1531., 1531
1 charter

896

Kwitane van het Grootgasthuis betreﬀende betaling door magister Rodolphus Morinc,
pastoor te Hedel, van 50 goudguldens voor hoofdpenningen en 22 Carolusguldens voor
een cijns. 1532., 1532
1 charter

897

Kwitane van het kapiel van St. Peter te Boxtel, groot 11 Carolusguldens, betreﬀende
aﬂossing door het Grootgasthuis van een erfcijns van 11 stuivers 's jaars, gevesgd op
een hoeve met land gelegen in de parochie van Gemonde onder de jurisdice van Boxtel.
1532., 1532
1 charter

898

Kwitane van Rycart die Borchgreve, z. v. w. Dircx voor het H. Geesthuis en het
Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch betreﬀende aoop van recht op een erfpacht, groot 4
mud rogge 's jaars. 1533., 1533
1 charter

899

Kwitane van de meesters v/d Tafel v/d H. Geest te Son betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfpacht, groot 4 lopen rogge 's jaars, gevesgd op ene hoeve te St.
Oeden Rode met 13 Carolusguldens en 6 ½ stuiver. 1533., 1533
1 charter

900

Kwitane van de rectoren der drie vicariën te St. Oeden Rode betreﬀende aﬂossing door
het Grootgasthuis van een erfpacht, groot 7 lopen rogge 's jaars, gevesgd op een hoeve
aldaar met 23 Carolusguldens en 6 ½ stuiver. 1533., 1533

901

Kwitane van de kerkmeesters van Gestel bij Oisterwijk betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfcijns, groot 7 stuivers 's jaars met 7 Carolusguldens. 1533., 1533
1 charter

902

Kwitane van Jan Geritszoon en Jan Arnt Lucaszoon betreﬀende betaling door het
Grootgasthuis van 18 Carolusguldens en 9 ½ stuiver wegens een achterstallige pacht,
groot 1 maalder rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden gelegen in de parochie van St.
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Oeden Rode, ter plaatse gezegd 'Neynsel', eerjds toebehorende aan Willem Moenen,
thans eigendom van voorschreven gasthuis. 1533. Met schepenbrief van St. Oeden Rode
betreﬀende afstand door Eva, weduwe van Jan Goertzoon van haar vruchtgebruik en
recht op voorschreven pacht ten behoeve van Jan Geritszoon en Jan Arnt Lucaszoon.
1533., 1533
2 charters
903

Kwitane van Wilhelmus, z. v. w. Rodolphus Berwouts, als man van juﬀrouw Johanna, d. v.
w. Johannes van Vlierden, betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis van een erfpacht,
groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen gelegen in de parochie van Rode, ter
plaatse gezegd 'deephoel'. 1534. Met oudere transportbrief. 14523., 1452-1453
2 charters

904

Kopie van een akte, waarbij Daniël van Vlierden, als meester en rector van het
Grootgasthuis, erkent van de executeurs-testamentair van Lysbeth, weduwe van Jan van
Loen, ontvangen te hebben een legaat van 16 Carolusguldens met de brieven van een
rente van 15 dergelijke guldens 's jaars en deze brieven voorlopig in bewaring te zullen
houden. 1534., 1534
1 stuk

905

Kwitane van Jan, z. v. w. Aelberts Willem Aelbertszoon, betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfcijns, groot 1 hoender en 1 oude grote 's jaars, gevesgd op een
hoeve gelegen te Haren bij de Nemelair. 1538. Met twee oudere transportbrieven. 14712
en 1505., 1471-1505
3 charters

906

Geloe van Jan van Berkel, als meester en rector van het Grootgasthuis, betreﬀende
uitreiking van 40 Peterguldens na overlijden van Margriet, d. v. w. Jan Sprongels,
huisvrouw van Gerardus, z. v. w. Jan Arntzoon van Beerlykem, aan de persoon in haar
testament aan te wijzen. Ongedateerd. 16e eeuw. Met kwitane van Willem van Kessel,
als meester van het St. Barbaraaltaar in de St. Janskerk, wegens betaling door het
Grootgasthuis van voorschreven bedrag. 1539., 1539
2 stukken

907

Kwitane van het convent der regulieren binnen de stad van Zaltboemel betreﬀende
aﬂossing door het Grootgasthuis van een erfcijns, groot 2 oude schilden 's jaars uit
goederen eerjds door Margriet, weduwe van Henrick Matheenszoon, bagijn, vermaakt.
1541., 1541
1 charter

908

Schepen-kwitane betreﬀende betaling door het Grootgasthuis van brandschang van
hoeven gelegen te Gestel bij Oisterwyk, ten jde dat Maarten van Rossum 'door het land
van Brabant passeerde'. 1546., 1546
1 charter

909

Geloe door Ghysbrechts Adriaenszoon te Gestel bij Oisterwyck voor het Grootgasthuis
tot betaling van 64 Carolusguldens op kerstmis 1560 wegens gekochte eikebomen op 31
januari 1559. 1559., 1559
1 stuk

910

Geloe door Jan Daniëlszoon te Gestel bij Oisterwyck voor de meester van het
Grootgasthuis betreﬀende betaling van 35 Carolusguldens wegens gekocht eikenhout.
1559., 1559
1 stuk
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911

Geloe door Cornelis Denis Mutsarts, wonende te Gestel bij Oisterwyck en Reyner
Henricxzoon in 'den Yzerenman' te 's-Hertogenbosch voor de meester van het
Grootgasthuis betreﬀende betaling van 22 Carolusguldens wegens gekocht hout. 1559.,
1559
1 stuk

912

Geloe door Denis Merxzoon en Gerit Meelen voor het Grootgasthuis tot betaling van 28
achterstallige mudden rogge, Bossche maat. 1560., 1560
1 stuk

913

Geloe door de meester van het Grootgasthuis voor Cornelis Eymberts, priester,
en Thielman Willemszoon tot betaling aan de nonnen van gezegd gasthuis van 9
Carolusguldens 's jaars, waarvan 6 guldens moeten worden besteed voor uitreiking
aan de arme zieken en 3 guldens tot aankoop van gordijnen, bedden en klederen, zulks
ingevolge de testamenten van Elsken, huisvrouw van Eymert Claeszoon en Thielman
Willem Thielmans. 1565. Kopie., 1565
1 stuk

914

Geloe door Everart Lucaszoon tot betaling van 31 Carolusguldens betreﬀende aankoop
van 5 eikebomen staande op een hoeve, die hij van het Grootgasthuis in pacht hee.
1567., 1567
1 stuk

915

Geloe door verscheidene personen voor het Grootgasthuis betreﬀende betaling van
huur van landerijen, gelegen te Maren en Kessel. 1570 en 1581., 1570-1581
4 stukken

916

Geloe door Peter Jan Dircx te Hoogeloon voor het Grootgasthuis tot levering van een
mud achterstallige rogge. 1573., 1573
1 stuk

917

Kwitane van Elisabeth, d. v. Peter Pelgrom, betreﬀende betaling van 42 pond door het
Grootgasthuis wegens een achterstallige cijns, groot 6 pond 's jaars, over de jaren 1567 t/
m 1573. 1573. Met oudere transportbrief. 1473., 1473-1573
2 charters

918

Kwitane van Jan van Lieshout Janszoon betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis
van een erfpacht, groot 7 lopen rogge 's jaars, gevesgd op een akkerland, genaamd 'den
Loyakker', gelegen in de parochie van St. Oeden Rode, ter plaatse gezegd 'Beeckart'. 1574.
Met drie oudere transportbrieven. 1411,1416 en 15745., 1411-1575
4 charters

919

Rekening voor het Grootgasthuis betreﬀende allerhande werkzaamheden en leveranes
ten behoeve van het huis, genoemd 'den Tooren', met kwitanën. 1576-1578., 1576-1578
5 stukken

920

Kwitane van Henrick, z. v. Jan Roelofs alias Roefs voor het Grootgasthuis, groot 15
Carolusguldens, zulks ter voldoening van zeker akkoord, inzake een cijns van 3 gulden uit
onderpanden te Gestel bij Herlair. 1577., 1577
1 stuk

921

Geloe door Adriaen Corneliszoon Meyden voor het Grootgasthuis betreﬀende betaling
van 16 Carolusguldens wegens aankoop van een ledig erf, gelegen te 's-Hertogenbosch in
de Postelstraat. 1581, 1581
1 stuk
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922

Rekeningen en kwitanën voor het Grootgasthuis betreﬀende gedane reparaën enz. aan
het huis, genaamd 'In Sint Jan', gelegen in de Koepoortstraat. 1583-1587., 1583-1587
6 stukken

923

Schepenbrief, waarbij Wouter, z. v. w. Boudewijns Janszoon door de Drie Leden der stad
's-Hertogenbosch geordineerd zijnde om zijn windmolen staande buiten de Molensteeg
wegens het aanleggen van versterkingen af te breken en te verplaatsen op de stadsvest,
achter de beemd v/h Grootgasthuis aan gezegd gasthuis ter vergoeding voor afgestaan
land een erfrente, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gaande uit zijn windmolen, beloo.
1585., 1585
1 charter

924

Kwitane van Heylke, d. v. w. Reynders Janszoon e.a. betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op de hel van een
weiland gelegen te Gestel bij Oisterwyk, ter plaatse gezegd de Caterstraat. 1588., 1588
1 charter

925

Schuldbekentenis door Wouter Janszoon Peynenborch voor het Grootgasthuis, groot
130 Carolusguldens 5 stuivers 1 ½ oirt, 13 steen vlas, 42 kapoenen, 41 mud 6 zester en ½
lopen rogge, zulks wegens achterstallige pacht ener hoeve met toebehoren, gelegen te
Ghestel bij Oisterwyck, ter plaatse gezegd in de Katerstraat en waarbij deze hoeve met
toebehoren gelijkjdig wordt verhuurd aan Wouter voorschreven voor de jd van 1 jaar,
tegen 20 Carolusguldens, 1 mud boekweit en 8 mud rogge. 1591., 1591
1 charter

926

Schuldbekentenis door Peeter Anthoniszoon van Gorcum en Adriaen, zijn zoon, voor het
Grootgasthuis, groot 97 Carolusguldens, 4 zesters raapzaad, 14 steen vlas, 50 kapoenen
en 53 mud 1 zester en ½ lopen koren wegens achterstallige pacht ener hoeve met
toebehoren, gelegen te Gestel achter Oisterwyck, ter plaatse gezegd 'in de Heysse' en
waarbij deze hoeve gelijkjdig wordt verhuurd aan Peeter en Adriaen voorschreven voor
de jd van 1 jaar, tegen 14 Carolusguldens en 8 mudden rogge. 1591., 1591
1 charter

927

Rekwest van Willem van Reys aan de Schepenen der stad 's-Hertogenbosch betreﬀende
authorisae aan de rector en de juﬀrouwen of nonnen van het Grootgasthuis tot aﬂossing
van een erfpacht, groot 1 maalder rogge 'sjaars, gevesgd op diens goederen gelegen te
Esch en Vught. 1592. Met kanekening, dat de pacht op 9 januari 1593 is afgelost met 40
Carolusguldens., 1592-1593
1 stuk

928

Kwitanen van verschuldigde cijnzen door het Grootgasthuis aan de hertog van Brabant
en de heer van Helmond. Met bijlagen. 16e eeuw., 1500-1599
9 stukken

929

Kwitane van G. de Goor, eerste leenvinder van het leenhof van Brabant, groot 25 Rijnse
guldens en 13 stuivers, wegens betaling door het Grootgasthuis van heerlijke rechten,
inzake het verhef ener erfrente van 25 Tournoisen 's jaars, gevesgd op de goederen der
heerlijkheid Herpen, benevens van het vernieuwen van de eed voor 2 renten, resp. groot
2 mud rogge 'sjaars, gaande uit 13 lopen land en een beemd gelegen te Schijndel en van
zekere ende uit een bunder land, gelegen in de parochie van Berckel. 1612., 1612
1 stuk

930

Kwitane van Wynand, z. v. Marten Valcx betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis
van een rente, groot 2 gulden en 2 ½ stuiver 's jaars, hem toekomende als enig erfgenaam
van Agnes Gast. 1613., 1613
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1 stuk
931

Kwitane van jonkheer Adriaen de Deckere betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis
van een erfpacht, groot 14 zester rogge in een meerdere pacht van 8 mud rogge 'sjaars,
gevesgd op een hoeve van voorschreven gasthuis gelegen te Moergestel. 1613., 1613
1 charter

932

Kwitane van jonkheer Adriaen de Decker, groot f 100,-, betreﬀende aﬂossing door het
Grootgasthuis van 14 zester rogge in een erfpacht van 8 mud rogge 's jaars. 1631., 1631
1 stuk

933

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis en erf,
toekomende aan het Groot-Bagijnhof te 's-Hertogenbosch. 1343., 1343
1 charter

934

Kwitane van Guill. Bruynlandt, groot 2 gulden en 10 stuivers, wegens uitgebracht advies
op een rekwest van het Grootgasthuis. 1615. Met eigenhandig geschreven toelichng van
Goyart van Engelant, priester. 1616., 1615-1616
1 stuk

935

Kwitane van het kapiel van St. Jan te 's-Hertogenbosch, groot 20 gulden 7 stuivers en 2
oirt betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis van 5 cijnzen, gevesgd op onderpanden
gelegen te Vught en te 's-Hertogenbosch in de Kerk- en Putstraat. 1617., 1617
1 charter

936

Kwitane betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis en diverse personen van
verscheidene renten, gevesgd op een hoeve te Gestel 'in de Heyskenshovel' met octrooi
van de bisschop van 's-Hertogenbosch. 1617., 1617
1 stuk

937

Kwitane van de kinderen v. w. Lyntken Peters van Straethen betreﬀende betaling door
het Grootgasthuis van 6 gulden en 10 stuivers, terzake van een legaat van Laureyns
Peterszoon van Straethen, hun oom. 1618,, 1618
1 charter

938

Kwitanën voor het Grootgasthuis betreﬀende reparaën enz. aan een huis achter de
Tolbrug. 1623-1638., 1623-1638
7 stukken

939

Kwitanën voor het Grootgasthuis betreﬀende reparaën aan huizen gelegen in de
Tolbrugstraat, achter 'de Papegaai'. 1631-1634., 1631-1634
12 stukken

940

Kopie van een schepen-kwitane, waarbij Thomas van Roije, als meester en rector v/
h Grootgasthuis, erkent ontvangen te hebben de hel van een jaarlijkse rent, groot f
50,-, die Anna van Jaebeeck en Nicolaas Donckers, echtelieden, bij hun testament van 27
oktober 1631 aan gezegd gasthuis hadden vermaakt. 1634. Met een memorie omtrent dit
testament. 1631-1635., 1631-1635
2 stukken

941

Notariële kwitane van Claes Hendricx van Gestel betreﬀende aﬂossing door Thomas
van Rooij, als meester van het Grootgasthuis, van een erfcijns, groot 1 ½ pond in
een meerdere cijns van 7 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf gelegen te 'sHertogenbosch op de Weversplaats. 1636., 1636
1 stuk
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942

Schuldbekentenis van de rentmeesters der stad 's-Hertogenbosch voor het Grootgasthuis,
groot 2000 gulden, onder verband van de stadsgoederen. 1634. Met een authenek
extract uit het register der resoluën van de schepenen, gezworenen en raden dier stad,
waarbij voorschreven lening wordt omgezet in een obligae, groot 2000 gulden a 5%.
1636., 1636
1 stuk

943

Kwitanën van Clemens Rosaus wegens ontvangen salaris als doktor van het
Grootgasthuis. 1645-1649., 1645-1649
8 stukken

944

Kwitane van Joanna van Hynsberch, vrouwe des convents Maria Water, genaamd ‘Coude
Water' betreﬀende betaling door het Grootgasthuis van een erfpacht, groot 3 maalder
rogge, verschenen 2 februari 1651, en gevesgd op goederen gelegen 'by Cryte muilen',
genaamd 'Moelenstrepen' te Rosmalen. 1654., 1654
1 stuk

945

Kwitane van Tobias Muyckens betreﬀende betaling door het Grootgasthuis van een
achterstallige pacht, groot 7 zester 's jaars, over de jaren 1650 t/m 1654., 1650-1654
1 stuk

946

Rekeningen met kwitanën voor het Grootgasthuis van Dirk Symonts, pachter van een
aan voorschreven gasthuis toebehorende hoeve gelegen te St. Oedenrode. 1671-1683.,
1671-1683
27 stukken

947

Kwitane van mr. Johan van Driel, groot f 130,- en 7 mud rogge wegens salaris als
chirurgijn van het Grootgasthuis. 1674., 1674
1 stuk

948

Rekening met kwitane van Nicolaas de Lobell wegens geleverd tarwemeel aan het
Grootgasthuis in de jaren 1679 en 1680. 1680., 1679-1680
1 stuk

949

Rekening met kwitane van Johannes (van) der Lip wegens reparaën aan stal en alle
huizen, enz. het Grootgasthuis toebehorende over de jaren 1674 t/m 1677. 1680.,
1674-1680
1 stuk

950

Rekeningen van Jan Adriaan van den Enden voor het Grootgasthuis betreﬀende de hoeve
in de Katerstraat over de jaren 1685 t/m 1689. Met zes kwitanën., 1685-1689
8 stukken

951

Rekeningen voor het Grootgasthuis betreﬀende reparaes enz. aan een hoeve gelegen te
Breugel over de jaren 1690 en 1691, benevens van 1703 t/m 1708. Met 2 kwitanën en
bijlagen., 1690-1708
12 stukken

952

Kwitane van Catharina en Elysabeth Muykens, gezusters, kinderen v. w. jonkheer
Berthout Muykens wonende onder Haren, groot 225 gulden, betreﬀende aﬂossing
door het Grootgasthuis van een erfpacht, groot 7 zester rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden van voorschreven gasthuis gelegen te Geﬀen. 1692. Met procuraebrief.
1692., 1692
2 stukken

953

Geloe door verscheidene personen te Eeckart en Tongelre, als mede-vergelders van 2
erfpachten, resp. groot 7 mud en 5 zester rogge en 3 mud en 6 ½ zester garts 's jaars,
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gevesgd op onderpanden te Woensel, voor het Grootgasthuis tot betaling dezer pachten,
zulks onder verband van hun persoon en goederen. 1692. Met relaas van de vorster te
Woensel. 1690 en borgtocht, 1691., 1690-1691
3 stukken
954

Schepen-kwitane van Catharina Wigmans, weduwe van mr. Regnerus Tempelaer, voor
het Grootgasthuis, groot f 14,- wegens aankoop van 2 erfrenten, ieder groot 7 stuivers 's
jaars, te betalen door de broederschap der stad 's-Hertogenbosch uit een huis, staande
aldaar in de Putstraat. 1693., 1693
1 stuk

955

Borgtocht van Peter Jan Ariens voor het Grootgasthuis betreﬀende achterstallige huur
door Gille Janszoon van Schyndel van ene hoeve te Rosmalen op 'het Heeseind'. 1698.,
1698
1 stuk

956

Memorie omtrent betalingen, gedaan door Adriaan Cornelis van den Pasch aan het
Grootgasthuis, wegens ene hoeve gelegen te Haren. 1698-1700. Met vijf daarbij
behorende kwitanën., 1698-1700
6 stukken

957

Schuldbekentenis door Johannes Marcs voor het Grootgasthuis, groot ﬂ42,- wegens een
jaar huur van een huis te 's-Hertogenbosch, naast 'het Swynshoofd'. 1702., 1702
1 stuk

958

Schepen-kwitane van Johanna de Willesinck, weduwe van Willem van Grimbergen, groot
22 gulden 4 stuivers en 10 penningen, betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis van
een erfcijns van 8 stuivers en 9 penningen ‘s jaars, gevesgd op 'de Molenwerf', staande
op de stadswal te 's-Hertogenbosch op het Oranje Bolwerk. 1703., 1703
1 stuk

959

Borgtocht van Joost Willems, smid, te Rosmalen voor Hendrik Theunis Hoos aldaar
betreﬀende de betaling ener achterstallige pacht, groot 4 mud rogge, aan het Groot
gasthuis. 1705., 1705
1 stuk

960

Promesse van de weduwe Evert Jan Evert Goosens, wonende te Rosmalen, voor het
Grootgasthuis betreﬀende achterstallige huur van een mauwerzaads land gelegen aldaar.
1705., 1705
1 stuk

961

Kwitane van het Grootgasthuis, groot 98 gulden 3 stuivers en 14 penningen, betreﬀende
betaling door Pedro van Berge, rentmeester der stad Antwerpen, wegens intrest ten laste
van de stad voorschreven. 1708. Concept., 1708
1 stuk

962

Kwitane van G. J. Müller, groot 130 gulden en 3 ½ mud rogge, wegens ontvangen salaris
over een halaar, als chirurg van het Grootgasthuis. 1720., 1720
1 stuk

963

Rekening van Dirck Sopers voor het Grootgasthuis betreﬀende geleverd hooi. 1719. Met
kwitane. 1720., 1719-1720
1 stuk

964

Verklaring van Peter Campagnie, dat hij aan het Grootgasthuis ﬂ 90,- schuldig is wegens
achterstallige huishuur met beloe dit bedrag tegen een rente van 4 % 's jaars terug te
betalen. 1724., 1724
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1 stuk
965

Rekening met kwitane van Dirck Zeger Voets, hoevenaar ener hoeve gelegen te
Schijndel, het Grootgasthuis toebehorende. 1725., 1725
1 stuk

966

Schepenbrief betreﬀende aﬂossing door het Grootgasthuis aan Adriaen Gyselen te
Roerdam van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, waarvan de constuebrief
d.d. 28 januari 1442 niet meer te vinden is, met gelijkjdige aﬂossing door Adriaen
voorschreven van eenzelfde roggepacht door hem verschuldigd aan gezegd gasthuis.
1731., 1731
1 charter

3.2.3 Lijfrente ten laste van het Grootgasthuis
967

Twee lijfrentebrieven voor Arnoldus Stamelaert ten laste van het Grootgasthuis, beide van
1465 juli 13. Met retroactum 1435., 1435
3 charters

968

Vesging door het Grootgasthuis voor Jacob, z. v. w. Jacob Janszoon en zijn vrouw
Anthonia, d. v. w. Henricus Deenkens, van een lijfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars,
gevesgd op al de goederen van het gasthuis voornoemd. 1503., 1503
1 charter

969

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Gerardus z. v. w. Johannes van Beerlykem en
zijn vrouw Margareta, d. v. w. Johannes Springels, een lijfrente van 7 Rijnse guldens 's jaars
beloo, zulks wegens een door Gerardus voorschreven aan het gasthuis overgedragen
erfcijns van 7 dergelijke guldens 's jaars, gevesgd op goederen gelegen te Bucstel onder
het tribunaal van Lyemde, ter plaatse gezegd 'aan den Berch'. 1507., 1507
1 charter

970

Lijfrentebrief, groot 1 ½ Carolusgulden 's jaars, ten laste van het Grootgasthuis, toe
komende aan Aleyd, d. v. w. Nycolaas Colen. 156970., 1569-1570
1 charter

971

Notarieel contract, waarbij de meester van het Grootgasthuis, onder verband van al
de gasthuisgoederen, beloo gedurende het leven van Herman Janszoon en diens
huisvrouw Elisabeth, d. v. w. Hanricx Janszoon te zullen uitkeren 6 Carolusguldens 's jaars,
welk bedrag na hun beider overlijden zal overgaan op hun dochter Cathalyn, eveneens
gedurende haar leven, zulks als intrest van 100 dergelijke guldens eerjds door Herman
voornoemd aan het gasthuis geleend. 1580., 1580
1 stuk

972

Notariële akte, waarbij de meester van het Grootgasthuis verklaart, dat hij aan Geertruyt
Woest, d. v. w. Huybrecht en nagelaten weduwe van Cornelis Eegens, gedurende haar
leven zal uitkeren de rente ener obligae ten laste van de huisarmen te Mechelen,
groot ﬂ 30,- 's jaars, die zij aan de arme, miserabele personen van voornoemd gasthuis
geschonken had. 1612., 1612
1 stuk

973

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Anna Montes een erfcijns, groot 25
Carolusguldens 's jaars, gaande uit al de goederen van dat gasthuis beloo, onder
bepaling, dat deze cijns na haar overlijden voor de hel zal versterven op de armen van
het gasthuis. 1616., 1616
1 charter
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974

Lijfrentebrief, groot 18 Carolusguldens en 15 stuivers 's jaars, ten laste van het
Grootgasthuis en toekomende aan Catharina, d. v. Reynder Becx en Barbara Dionys
Henricx van Os. 1616. (Dubbel), 1616
2 charters

975

Lijfrentebrief, groot 6 Carolusguldens en 5 stuivers 's jaars, ten laste van het
Grootgasthuis, toekomende aan Henrixke, d. v. Gerart Henrix Moons. 1616., 1616
1 charter

976

Geloe door Nicolaas Janszoon Donckers, als meester en rector van het Grootgasthuis,
voor Jan Toosten, stadsbode, betreﬀende verzekering ener lijfrente van 6 Carolus guldens
‘s jaars, onder verband van alle gasthuisgoederen. 1617., 1617
1 charter

977

Lijfrentebrief, groot 12 Carolusguldens ‘s jaars, ten laste van het Grootgasthuis,
toekomende aan Jan Janszoon van Worcum. 1617., 1617
1 charter

978

Lijfrentebrief, groot 12½ Carolusguldens 's j aars, ten laste van het Grootgasthuis,
toekomende aan Anneken, d. v. w. Peeter Puerters en na haar overlijden aan Yken
Jacobsdochter, huisvrouw van Adriaen Gysbert van Houwelinch. 1618., 1618
1 charter

979

Lijfrentebrief, groot 50 Carolusguldens ‘s jaars, ten laste van het Grootgasthuis,
toekomende aan Anneke Peeters en haar nicht Anneke Claes, onder verplichng van het
gasthuis tot betaling van 400 Carolusguldens eens, na beider overlijden, tot herstel van
het St. Agnesklooster te Gorinchem. 1621., 1621
1 charter

980

Lijfrentebrief, groot 20 Carolusguldens ‘s jaars, ten laste van het Grootgasthuis,
toekomende aan Anna, d. v. Mathys Loosen en Maria, d. v. Nicolaas van Mechelen.1622,
1622
1 charter

981

Lijfrentebrief, groot 39 Carolusguldens 's jaars, ten laste van het Grootgasthuis,
toekomende aan Catharina, weduwe van Diercx Henricxzoon en Lucia, haar dochter.1623.,
1623
1 charter

982

Schepenbrief, waarbij Geerlingh Ruys aan de meester van het Grootgasthuis over draagt
een lijfrente, groot 9 Carolusguldens 's jaars, die het gasthuis, krachtens het testament
van Claes Geeritszoon de Vrieze en Heylken, d. v. w. Adriaen van Gorcum, zijn huisvrouw,
schuldig is te betalen aan Lysken Adriens van Gorcum en na haar overlijden aan hare
dochters: Geertruyd en Lysken en na overlijden van laatstge noemden aan hare wege
kinderen. 1600. Met oudere beloe van de meester van het Grootgasthuis betreﬀende de
betaling dezer lijfrente. 1582.1), 1582
2 charters

983

Kwitanën van Johanna Cremers betreﬀende betaling door het Grootgasthuis van een jaar
lijfrente, groot 12 Rijnse guldens. 1669 en 1670., 1669-1670
2 stukken

3.2.4 Verpondingen
984

Staat voor het Grootgasthuis betreﬀende betaalde verpondingen en andere lasten door
de hoevenaar Segher Voets over de jaren 1697 t/m 1703., 1697-1703
1 stuk
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985

Staat van de verpondingen van alle huizen van het Grootgasthuis, gelegen te's-Hertogenbosch in de blokken van de Markt, Kerkstraat, Weversplaats, Hinthamerstraat en
Hinthamereinde, benevens van de korenmolen, staande achter de Berewoutstraat en de
runmolen, gelegen achter St. Joris. Ongedateerd. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

986

Authenek extract van 9 maart 1700 uit de resoluën van de raden van State der
Verenigde Nederlanden d.d. 9 januari 1700, waarbij wordt bepaald, dat te beginnen met 1
januari 1700 de rekeningen van de verpondingen van het kwarer van Maasland voortaan
moeten lopen van 1 januari tot 1 januari in plaats van 1 oktober tot 1 oktober,, 1700
1 stuk

987

Extract uit het register der resoluën van de Staten Generaal der Verenigde Neder landen,
waarbij aan de regeerders in het kwarer van Oisterwyk wordt toegestaan gedurende de
jaren 1698 t/m 1705 over de vaste goederen een gehele verponding om te slaan. 1700.
Kopie., 1698-1705
1 stuk

988

Authenek extract uit het register der resoluën van de Staten Generaal der Verenigde
Nederlanden betreﬀende connuae van de reële omslag voor Haren, Lommel, Hees,
Leende, de zes gehuchten, Erp, Vechel, Someren en Lieshout gedurende deze oorlog en
nog 2 jaren daarna. 1707., 1707
1 stuk

989

Stukken uit een geschil tussen het Grootgasthuis ener- en de erfgenamen van wijlen Oo
Juyn, in leven rentmeester van genoemd gasthuis, anderzijds, in betrekking tot verzuimde
invordering jdens zijn rentmeesterschap van de verpondingen en poldergelden op de
gebruikers dezer landerijen, ten bedrage van 593 gulden 10 stuivers en 4 penningen.
1759-1777., 1759-1777
10 stukken

990

Autheneke akte, waarbij Jan Louis van Caenburch; Cornelia van Caenburch; Theodora
Emilia van Caenburch, weduwe van Suchtelen; Hendrik Gasteren van Caenburch;
Oo van Caenburch; Johan Gerard van Oldenbarnevelt, genaamd Tullingh en Johan
Theodoor Royer, als gehuwd met Johanna Louisa van Oldenbarnevelt, genaamd Tullingh,
allen als representanten van wijlen de heer van Gasteren, in leven rentmeester van
het Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch, verklaren, dat zij inzake de onbetaald gebleven
verpondingen, beden, poldergelden, dorps- en andere lasten van de hoeven en landerijen
gedurende de administrae van voornoemde Van Gasteren, met het bestuur van het
Grootgasthuis vriendelijk zijn overeengekomen, dat in plaats van het volle achterstallige
bedrag ad 71 gulden 3 stuivers en 10 penningen door het gasthuis genoegen is genomen
met betaling van 23 gulden 14 stuivers en 8 penningen. Voorts verklaren representanten,
dat zij aan voornoemd gasthuis geven cessie van ace op de gebruikers, huurders
en/of hunne erfgenamen van voormelde hoeven en landerijen, die gedurende het
rentmeesterschap van Van Gasteren voornoemd in gebreke zijn gebleven voorschreven
lasten te betalen, teneinde bij execue het ontbrekende bedrag alsnog op hen te
verhalen.-Ongedateerd. (Circa 1764)., 1764
1 stuk

3.3 Administraestukken van de rentmeester
3.3.1 Lijsten en staten
991

Lijst van renten en cijnzen de armen en de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis,
ieder voor de hel, toekomende uit onderpanden gelegen in en buiten 's-Hertogenbosch.
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1562-1649. Hierbij een notarieel extract uit de registers van cijnzen, korenpachten, huisen landhuren van genoemd gasthuis, in het bijzonder v/d korenpachten te Gestel bij
Oisterwijk en Hilvarenbeek, verschuldigd aan de armen en nonnen vermeld. 1558-1587.,
1558-1587
2 stukken
992

Staat van personen wonende binnen de stad 's-Hertogenbosch, die vanwege het
Grootgasthuis gemaand moeten worden tot betaling van achterstallige cijnzen over de
jaren 1613 t/m 1619., 1613-1619
1 stuk

993

Lijst van te sommeren personen wegens achterstallige cijnzen, pachten en houtkopen.
1635-1681., 1635-1681
1 stuk

994

Lijst van achterstallige pachten ten behoeve van het Grootgasthuis, gevesgd op onder
panden gelegen te Herpen, Oyen, Uden en Boekel. 1638-1698., 1638-1698
1 stuk

995

Lijst betreﬀende de grondcijns, gevesgd op de huizen en erven van het Grootgasthuis.
1646., 1646
1 stuk

996

Staat betreﬀende ontvangen rogge, gerst, boekweit, haver, hoenders en boter welke
alsnog in de ligger van het Grootgasthuis moet worden ingeboekt, lopende over de jaren
1654 en 1655., 1654-1655
1 stuk

997

Lijst van ontvangsten betreﬀende verschillende zaken over het jdvak van 26 juli 1660 t/m
23 juni 1661., 1660-1661
1 stuk

998

Lijsten van uitbetaalde presenegelden aan commissarissen betreﬀende het opnemen en
sluiten der jaarrekening. 16878 - 171011., 1687-1711
13 stukken

999

Lijst betreﬀende te verpachten landerijen gelegen in 'het Bossche veld', 'Empelsche veld',
'Empelsche hoeve', benevens onder Nuland en Rosmalen. 1694., 1694
1 stuk

1000

Lijst van landerijen, behorende tot een hoeve v/h Grootgasthuis, gelegen te Haren aan 'de
Emmelaer'. 1695., 1695
1 stuk

1001

Lijst van landerijen, behorende tot een hoeve v/h Grootgasthuis, gelegen te Udenhout
bewoond door Jan Adriaens van Ryswyck. 1698., 1698
1 stuk

1002

Lijst van landerijen, behorende tot de hoeve gelegen te Moergestel in'de Heysse',
bewoond door Laurens van Esch. 1698., 1698
1 stuk

1003

Lijsten van renten ten laste van de stad 's-Hertogenbosch, het Grootgasthuis toe
behorende. 1699-1711., 1699-1711
3 stukken
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1004

Lijst van landerijen, behorende tot een hoeve v/h Grootgasthuis, gelegen te Rosmalen aan
'het Heeseinde'. Ongedateerd. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

1005

Lijst betreﬀende de renten ten laste van de Staten van Brabant, in totaal bedragende 566
gulden 15 stuivers en 6½ penning. 1707., 1707
1 stuk

1006

Staat van personen, die vanwege het Grootgasthuis per deurwaarder moeten worden
gesommeerd tot betaling van achterstallige cijnzen en roggepachten. 1708., 1708
1 stuk

1007

Staat van restanten van achterstallige renten en pachten, het Grootgasthuis
toebehorende, opgemaakt omstreeks 1720., 1720
1 stuk

1008

Lijst van alle landerijen toebehorende aan het Grootgasthuis gelegen onder Vught,
opgemaakt door de schepenen der dingbank aldaar. 1722., 1722
1 stuk

1009

Lijsten van cijnzen, renten en korenpachten, die op Driekoningendag te Moergestel en
Hilvarenbeek moeten ontvangen worden. 1765-1789., 1765-1789
4 stukken

1010

Lijst van kopers van bomen en schaarhout, staande op hoeven te Gemonde, Boxtel,
Nistelrode, Gestel, Schijndel en St. Oedenrode. 1790., 1790
1 stuk

3.3.2 Memoriën
1011

Memorievoor het Grootgasthuis betreﬀende de ontvangen koren en geld op de eerste
verzworen maandag te OisterwiIk, Gestel hij Oisterwijk en Hilvarenbeek. 1592., 1592
1 stuk

1012

Memorie van Hendrik Peters te Lioyen aan het Grootgasthuis omtrent de betaling ener
rente van f 15,-. 1659., 1659
1 stuk

1013

Memorie betreﬀende waarschuwing door Gerit Pauwels, knecht van het Grootgasthuis,
aan de pachters der hoeven te Haren, Udenhout, Moergestel, St. Oedenrode en Gemonde
tot betaling binnen 8 dagen van achterstallig boekweit, enz. 1662., 1662
1 stuk

1014

Memorie betreﬀende de stand der roggepachten uit de hoeven te Boekel, Haren,
Gemonde, Gestel hij Oisterwyk, Schyndel. Kaathoven, Breugel, Asten, Berchem, Rooy en
ontvangst van vlees. 1688-1706. Hierbij een staat van afgeloste kapitalen en verkochte
huizen ten behoeve van het Grootgasthuis., 1688-1706
3 stukken

1015

Memorie voor Van der Puen betreﬀende sommae van personen wonende te Orthen,
Alem, Kessel, Lith, Lithoyen, Heesch, Geﬀen, Berlicum en Rosmalen tot betaling van
achterstallige landpacht ,etc., verschuldigd aan het Grootgasthuis. Ongedateerd. 17e
eeuw., 1600-1699
1 stuk

1016

Memorie v/h Grootgasthuis betreﬀende betaling van renergelden te Breugel over de
jaren 1692 t/m 1703. Ongedateerd, 1692-1703
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1 stuk
1017

Memorie betreﬀende hermeng van de erven van het Grootgasthuis, grenzende aan de
Dieze. Met een opmeng door P. Verhellouw van de huizen en erven, gelegen langs de
Dieze. 1768., 1768
2 stukken

1018

Memoriën van Petrus G. van der Horst, mr. mmerman, inzake een door het Groot
gasthuis aan te kopen hovenierswoning met tuin, grenzende aan de hof van gezegd
gasthuis en over herstel van enige oude gebouwen. Ongedateerd. 18e eeuw, 1700-1799
2 stukken

3.3.3 Bekendmakingen
1019

Bekendmakingen tot publieke verkoop, krachtens vonnisbrief, van land gelegen te Boxtel,
ter plaatse genaamd 'Tongeren', en te Rosmalen, ter plaatse genaamd 'Hese', zulks
wegens achterstallige grondrenten. 1587 en 1588., 1587-1588
3 stukken

1020

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1021

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1022

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1023

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1024

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1025

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1026

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1027

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1028

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1029

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1030

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1031

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1032

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1033

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1034

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1035

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1036

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1037

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1038

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1039

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1040

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1041

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1042

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1043

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1044

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1045

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1046

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1047

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1048

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1049

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1050

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1051

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1052

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1053

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1054

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1055

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1056

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1057

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1058

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1059

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1060

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1061

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1062

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1063

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1064

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1065

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1066

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1067

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1068

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1069

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1070

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1071

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1072

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1073

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1074

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1075

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1076

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1077

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1078

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1079

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1080

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1081

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1082

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1083

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1084

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1085

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1086

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1087

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1088

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1089

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1090

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1091

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1092

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1093

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1094

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1095

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1096

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1097

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1098

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1099

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1100

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1101

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1102

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1103

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1104

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1105

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1106

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1107

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1108

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1109

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1110

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1111

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1112

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1113

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1114

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1115

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1116

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1117

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1118

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1119

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1120

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1121

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1122

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1123

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1124

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1125

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1126

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1127

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1128

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1129

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1130

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1131

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1132

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1133

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1134

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1135

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1136

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1137

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1138

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1139

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1140

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1141

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1142

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1143

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1144

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1145

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1146

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1147

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1148

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1149

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1150

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1151

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1152

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1153

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1154

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1155

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1156

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1157

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1158

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1159

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1160

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1161

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1162

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1163

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1164

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1165

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1166

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1167

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1168

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1169

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1170

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1171

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1172

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1173

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1174

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1175

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1176

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1177

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1178

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1179

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1180

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1181

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1182

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1183

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1184

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1185

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1186

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1187

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1188

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1189

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1190

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1191

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1192

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1193

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1194

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1195

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1196

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1197

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1198

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1199

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1200

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1201

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1202

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1203

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1204

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1205

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1206

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1207

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1208

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1209

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1210

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1211

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1212

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1213

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1214

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1215

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1216

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1217

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1218

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1219

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1220

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1221

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1222

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1223

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1224

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1225

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1226

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1227

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1228

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
Pagina 143

277 stukken
1229

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1230

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1231

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1232

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1233

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1234

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1235

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1236

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1237

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1238

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1239

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1240

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1241

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1242

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1243

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1244

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1245

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1246

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1247

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1248

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1249

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1250

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
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'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1251

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1252

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1253

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1254

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1255

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1256

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1257

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1258

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1259

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1260

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1261

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1262

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1263

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1264

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1265

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1266

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1267

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1268

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1269

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1270

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1271

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
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1272

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1273

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1274

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1275

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1276

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1277

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
Pagina 152

'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1278

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1279

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1280

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1281

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1282

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
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277 stukken
1283

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1284

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1285

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1286

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1287

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1288

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
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sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1289

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1290

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1291

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1292

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1293

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
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benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken
1294

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1295

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1296

Bekendmakingen van publieke verpachng van landerijen gelegen in het Bossche veld;
buiten de St. Anthonishekel; te Berlicum; den Dungen omtrent 'de Donck'; 'in het Empelse
veld'; Gestel bij Herlair; Gestel bij Haenwijk; Gewande 'aan de oude kooi nabij de oude
sluis'; Haren bij Oisterwijk; Helvoirt; Hintham; Kessel; Maren; Orthen; Oss; Oyen; genaamd
'den Gasthuismorgen'; Rosmalen; Schyndel 'in het Eynveld aan de Myldoorn'; Vught
'op Schoonveld', 'op Bergenshuizen', i/d Honderd Morgen, genaamd 'den Pertskamp',
benevens van landerijen gelegen langs de weg naar Vught, achter de kleine schans,
genaamd 'de Heun' met de halve galg. 1684-1739., 1684-1739
277 stukken

1297

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1298

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1299

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken
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1300

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1301

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1302

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1303

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1304

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1305

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1306

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1307

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken
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1308

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1309

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1310

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1311

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1312

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1313

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1314

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1315

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
Pagina 158

27 stukken
1316

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1317

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1318

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1319

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1320

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1321

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1322

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken

1323

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike-, populiere,- berke-, klater- en
wilgebomen, staande op hoeven gelegen te Gemonde; Gewande 'aan de oude kooi';
Haren bij Belveren, aan 'het Klaphekken' en aan 'de Eemer'; Helvoirt; Moergestel; St.
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Oedenrode; Rosmalen op 'het Heeseind'; Schijndel en Udenhout, het Grootgasthuis
toebehorende. 1686-1739., 1686-1739
27 stukken
1324

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1325

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1326

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1327

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1328

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1329

Bekendmakingen van publieke aanbesteding, inzake het herstellen van hoeven te Boekel
bij de Kapel en te Gemonde, benevens van het graven van sloten te Haren, Maren in
'het Marense veld' en Vught in 'de 5 morgen land', gelegen in 'de Honderd Morgen'.
1687-1736., 1687-1736
26 stukken

1330

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1331

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
Pagina 160

1332

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1333

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1334

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1335

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1336

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1337

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1338

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
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1339

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1340

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1341

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1342

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1343

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1344

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1345

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
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56 stukken
1346

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1347

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1348

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1349

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1350

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1351

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1352

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
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voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
1353

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1354

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1355

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1356

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1357

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1358

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1359

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
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Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
1360

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1361

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1362

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1363

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1364

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1365

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1366

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
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Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
1367

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1368

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1369

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1370

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1371

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1372

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
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1373

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1374

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1375

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1376

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1377

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1378

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1379

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken
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1380

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1381

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1382

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1383

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1384

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1385

Bekendmakingen van publieke verkoop van eike- en schaarhout, staande op hoeven
gelegen te Berlicum in de Groenstraat; Geﬀen; Haren 'aan het Klaphekken' en 'de Eemer';
Helvoirt; Hintham; Kaathoven; Moergestel in de Katerstraat; Rosmalen; Schijndel in 'het
Eynveld' aan 'de Myldoorn', in 'de Boerdonck', in 'het Zwaanshoee', in 'het nieuwe of
voorste Eynveld', in 'de Beudel, in 'de Domakker' en 'in de strepen op de hoef', benevens
te Udenhout, het Grootgasthuis toebehorende. 1688-1738., 1688-1738
56 stukken

1386

Bekendmakingen van publieke verkoop van granen, staande op landerijen te Rosmalen op
'het Heeseinde' en te Vught, het Grootgasthuis toebehorende. 1698 en 1704., 1698-1704
2 stukken
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1387

Bekendmakingen tot publieke verpachng, inzake het onderhoud der schouwen van
landerijen, het Grootgasthuis toebehorende, gelegen onder Empel, Orthen en Rosmalen.
1707., 1707
2 stukken

1388

Bekendmakingen van publieke verpachng van de end te Asten, het Grootgasthuis
toebehorende. 1710 en 1739., 1710-1739
2 stukken

1389

Bekendmakingen van publieke verkoop van huizen en landerijen gelegen te Gemonde, het
Grootgasthuis toebehorende. 1768-1769., 1768-1769
3 stukken

3.3.4 Voorschrien en formulieren
1390

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
's-Hertogenbosch betreﬀende voorschri aan de rentmeesters van het Groot gasthuis,
Geeuis, Kerken en Weeshuis over het ontvangen en verantwoorden van intresten van
obligaën op de Generaliteit. 1772., 1772
1 stuk

1391

Extract uit het register der resoluën van schepenen, gezworenen en raden der hoofdstad
's-Hertogenbosch, waarbij aan de rentmeesters van de respecevelijke Godshuizen en
Kerken wordt bevolen, dat zij hun jaarlijkse rekeningen met de duplicaten en documenten
aan de schepenen moeten inleveren, evenals zulks door de rentmeester der stad wordt
gedaan. 1775., 1775
1 stuk

1392

Gedrukte formulieren van de rentmeester van het Grootgasthuis betreﬀende aan maning
tot betaling van achterstallige renten en pachten. 18e eeuw., 1700-1799
3 stukken

3.4 Huishoudelijke administrae
1393

Weekljsten van de regentessen van het Grootgasthuis betreﬀende uitgaven voor voeding
enz., lopende van 17 november 1687 t/m 8 december 1687., 1687
4 stukken

1394

lnventarissen van meubelen en goederen. 1757-1785, 1757-1785

1 deel

N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: ‘Inventaris van alle de meubilen in het Groot
Gasthuys alhier bevonden (ten) tydc van de Dames Regentessen Mevrouwe Marta van Heurn,
geboren Collot d’Escury: Mevrouwe Maria Margarera van Eijs. geboren De Lobell; Juﬀrouw
Norbergen en Juﬀrouw van Hanswyek, gemaakt den 18 Juny des jaars 1757.’

1395

lnventarissen van meubelen en goederen. 1786- 1809, 1786-1809

1396

Rekeningen van de gehouden administrae door Petrus Stephanus van Houtum, als
vader van het Groot Burger Gasthuis, betreﬀende de voorraad brandstoﬀen. 1808-1809.
Afgehoord 10 augustus 1809., 1808-1809
1 deel

1397

Rekeningen van de gehouden administrae door Petrus Stephanus van Houtum, als
vader van het Groot Burger Gasthuis, betreﬀende de voorraad brandstoﬀen. 1809-1810.
Afgehoord 9 augustus 1810., 1809-1810
1 deel

1 deel
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4 Beheer van gasthuisgoederen
4.1 In het algemeen
1398-1445

Leggers van renten, cijnzen, pachten, huis- en landhuren, etc, de armen en nonnen
afzonderlijk en te samen toebehorende. 1435-1874.
1398

1435-1449, 1435-1449

1399

1550, 1550

1400

1551, 1551

1401

1552, 1552

1402

1553, 1553

1403

1554, 1554

1404

1558, 1558

1405

1559, 1435-1874

1406

1560, 1560

1407

1561, 1561

1408

1562, 1562

1409

1563, 1563

1410

1564, 1564

1411

1565, 1565

1412

1566, 1566

1413

1567, 1567

1414

1568, 1568

1415

1569, 1569

N.B. Vóórin een index. De bladen zijn genummerd I-CXXXL
N.B. De bladen zijn niet genummerd.

N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Legger van 1558-1563. N.B. Band,
bevaende 6 delen.
N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd
N.B. De bladen zijn niet genummerd
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Legger van 1564-1571. N.B. Band,
bevaende 8 delen.
N.B. De bladen zijn niet genummerd.
N.B. De bladen zijn niet genummerd
N.B. De bladen zijn niet genummerd
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Van den jaire sevenende
tsesch. Onanckboeck.'
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Van den jaire XVc ende LXVIII.
Onanckboeck’
N.B. De bladen zijn niet genummerd.
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1416

1570, 1570

1417

1571, 1571

1418

1589-1590., 1589-1590

1419

1590-1591, 1590-1591

1420

1592-1593, 1592-1593

1421

1596-1598, 1596-1598

1422

1601-1602, 1601-1602

1423

1602-1603, 1602-1603

1424

1603-1605, 1603-1605

1425

1609-1611, 1609-1611

1426

1611-1613, 1611-1613

1427

1613-1619, 1613-1619

1428

1620-1625., 1620-1625

1429

1627-1630, 1627-1630

1430

1630-1633, 1630-1633

1431

1633-1636, 1633-1636

1432

1636-1639, 1636-1639

N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Onanckboeck van den jaire
szevench.'
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Van den jaire LXXI.'
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 145. Vóórin staat: 'Onanck Boeck
Franssens Henricxszoon van Gestel van den jaere beginnende Jois Bapste
navitas anno XVc LXXXIXch. 1589.'

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 101. Daarna volgen 37 Legger van
1596-1605. N.B. Band, bevaende 4 delen. bladen, waarvan er 31 zijn beschreven.
Vervolgens zijn de bladen genummerd 102 t/m 153.

N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Register van de chynsen,
renthen den nonnen ende armen tsamen aengaende. zoo binnen als buyten deser
stadt.'
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Register van de chynsen,
renthen, pachten den nonnen ende armen tsamen aengaende, dewelcke allen
gereduceert zyn tot Carolusguldens ende stuvers binnen ende buyten deser stadt.'
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat dezelfde aantekening als
hiervoor Legger van 1609-1625. N.B. Band, bevaende 4 delen.
N.B. De bladen zijn ongenummerd. De 4 eerste bladen geschonden.
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat: 'Register van de chynsen,
renthen, pachten den nonnen ende armen tsamen aengaende dewelcke allen
gereduceert zyn tot Carolusguldens ende stuvers binnen ende buyten deser stadt.'
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat dezelfde aantekening als
hiervoor.
N.B. De bladen zijn niet genummerd. Vóórin staat dezelfde aantekening als
hiervoor.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 213. Op blad 1 staat dezelfde aantekening
als hiervoor.
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1433

1639-1647, 1639-1647

1434

1647-1652., 1647-1652

1435

1652-1658., 1652-1658

1436

1658-1666, 1658-1666

1437

1668-1679, 1668-1679

1438

1679-1682, 1679-1682

1439

1682-1701, 1682-1701

1440

1701-1722, 1701-1722

1441

1722-1761, 1722-1761

1442

1722-1761, 1722-1761

1443

1722-1761, 1722-1761

1444

1761-1874, 1761-1874

1445

1761-1874, 1761-1874

N.B.. De bladen zijn genummerd 1 t/m 565.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 311 verso, Vóórin een index. Tussen de
verschillende bladen liggen losse stukken op de daar vermelde aantekeningen
betrekking hebbende. Op de band staat: ‘Libr1 1.’
N.B.. De bladen zijn genummerd 312 t/m 585. Tussen de verschillende bladen
liggen losse stukken op de daar vermelde aantekeningen betrekking hebbende,
Op de band staat: ‘Libro 2.’

1445a 'H. en M. Boek Folio 13'. Register van ontvangen pachten van een
hoeve, aangekocht in 1704, te Haanwijk in St. Michielsgestel met
verwijzingen naar Libro 1 folio 212 verso , 1704-1873

N.B.. De bladen zijn genummerd 312 t/m 585. Tussen de verschillende bladen
liggen losse stukken op de daar vermelde aantekeningen betrekking hebbende,
Op de band staat: ‘Libro 2.’

1446-1454

Registers, bevaende de pachtcedels van landerijen met aantekening van de daarvan
ontvangen pachtsommen. 1594-1727.
1446

1594-1641, 1594-1641

1447

1669-1675, 1669-1675

1448

1676-1682, 1676-1682

1449

1683-1686, 1683-1686

1450

1686-1696, 1686-1696

1451

1696-1705, 1696-1705

1452

1706-1715, 1706-1715

N.B. De bladen zijn niet genummerd
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 61. Daarna volgen nog 8 ongenummerde
bladen, waarvan er 4 zijn beschreven. Vóórin een index.
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 64. Daarna volgen nog 27 ongenummerde
bladen, waarvan er 2 zijn beschreven. Vóórin een losse index.
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1455

1453

1722-1727, 1722-1727

1454

1722-1727, 1722-1727

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 79. Vóórin een index. Op de rug staat: I.
N.B.. De bladen zijn genummerd 1 t/m 76. Vóórin een index. Op de rug staat: II.

Register, bevaende de verpachng van een hoeve en landerijen met aantekening van de
daarvan ontvangen pachtsommen. 1683-1711., 1683-1711
1 deel
N.B. in dit deel komen uitsluitend de verpachngen voor van een hoeve gelegen te Asten en van
landerijen gelegen te Berlicum; Haren bij Oisterwijk; Gestel bij Herlair; Gemonde; Gestel boven
Oisterwijk; Heesch; Oss: Rosmalen; Schijndel; Vught; St. Oedenrode en St. Michielsgestel. De
bladen zijn genummerd 1 t/m 62. Vóórin een index. Op de band staat: ‘Boeck van verpachnge
der weylanden van den groeten Gasthuyse van sHertogenbossche. Beginnende met den jaare
1686.’ (Lees: 1683).

1456

Register, bevaende de huur- en pachtcedels van hoeven, windmolens en landerijen.
1597-1703., 1597-1703
1 deel

1457-1458

Registers, bevaende de huur- en pachtcedels van huizen en kamers gelegen in en buiten
de stad. 1596-1762
1457

1596-1649, 1596-1649

1458

1722-1762, 1722-1762

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 124. Vóórin een index. Op de band staat:
'Generael verpacht cedullen van allen de huysen, cameren, zoo binnen als buyten
dese stadt staande den Gasthuys toebehoorende. Beginnende met den jaare
1722.'

1459

Register, bevaende de huur- en pachtcedels van huizen en hoeven gelegen in de stad.
1789-1809., 1789-1809
1 deel

1460

Register, bevaende de omschrijving van 19 verpachte hoeven met landerijen, aangelegd
door de rentmeester Arnoldus Versfelt in 1747., 1747
1 deel

1461

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
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Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1462

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1463

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
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genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1464

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1465

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
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hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1466

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1467

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
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Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1468

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1469

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
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in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1470

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1471

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1472

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1473

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1474

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1475

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1476

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1477

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1478

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1479

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1480

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1481

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1482

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1483

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1484

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1485

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1486

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1487

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1488

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1489

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1490

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1491

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1493

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1494

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1495

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1496

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1497

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1498

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1499

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1500

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1501

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1502

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1503

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1504

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1505

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1506

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1507

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1508

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1509

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1510

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1511

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1512

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1513

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1514

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Pagina 201

Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1515

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1516

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1517

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1518

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1519

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1520

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1521

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1522

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1523

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1524

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1525

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1526

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1527

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1528

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1529

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1530

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1531

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1532

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1533

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1534

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1535

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1536

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1537

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1538

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1539

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Pagina 214

Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1540

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1541

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1542

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1543

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1544

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1545

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1546

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1547

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1548

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
Pagina 219

1549

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1550

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1551

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1552

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1553

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1554

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1555

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1556

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1557

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1558

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1559

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1560

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1561

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1562

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1563

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1564

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1565

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1566

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1567

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1568

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1569

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1570

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1571

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1572

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1573

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1574

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1575

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1576

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1577

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1578

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1579

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
Pagina 235

buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1580

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1581

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1582

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1583

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1584

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1585

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1586

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1587

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1588

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1589

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1590

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1591

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1592

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1593

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1594

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1595

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1596

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1597

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1598

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1599

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1600

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1601

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1602

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1603

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1604

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1605

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1606

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1607

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1608

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1609

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Pagina 251

Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1610

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1611

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1612

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1613

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1614

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1615

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1616

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1617

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1618

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1619

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1620

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1621

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1622

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1623

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1624

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1625

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1626

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1627

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1628

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1629

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1630

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1631

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1632

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1633

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1634

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1635

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1636

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1637

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1638

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1639

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1640

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1641

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1642

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1643

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1644

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1645

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1646

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1647

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1648

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1649

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1650

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1651

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
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aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1652

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1653

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1654

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1655

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1656

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1657

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1658

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1659

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1660

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1661

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1662

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1663

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1664

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
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Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1665

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1666

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
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Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1667

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1668

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
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in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1669

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1670

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
Pagina 283

aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1671

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1672

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
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Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1673

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1674

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
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buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1675

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1676

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
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de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1677

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1678

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
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de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1679

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1680

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1681

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.
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1682

Huur- en pachtcedels van huizen, kamers, hoeven, molens en landerijen. 1509-1723.,
1509-1723
222 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: achter de Mandemakers, achter de Tolbrug,
St. Annastraat, in de Hinthamerstraat genaamd 'het Swaenken', in de Kerkstraat over de Grote
School, in de Korte Tolbrugstraat genaamd 'Over het Taeﬀele Ronde', achter 'de Pluym', in
de Krullenstraat, op de Markt op de hoek van de Colperstraat genaamd 'Het Gulden Lavoir',
in de Nieuwe Gasthuisstraat, in de Orthenstraat genaamd 'De Drie Sterren', later 'De Drie
Koppelpaarden', in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, op de stadswal tussen den Boom en
de Orthenpoort, in de Tolbrugstraat over het klooster, over de Verwerstraat genaamd 'De Blinde
Spiegel', in de Volderstraat, in de Waterstraat, binnen de poort van het Grootgasthuis; buiten
de Hinthamerpoort, genaamd 'Eynhouts', buiten de St. Janspoort, genaamd 'De Wolfsdonck' en
buiten de Vughterpoort, genaamd 'de Huene of blekery' op het eind van de steenweg. Verder
hoeven en landerijen gelegen te Asten; Berlicum; Empel: in 'de korte beemden en op het eind der
Annen-burgsche steeg', Geﬀen; Gemonde; Gestel bij Oisterwijk: in de Heuvel en in de Katerstraat',
Haren: ter plaatse 'Belveren', aan 'de Heesakker en aan het hekken'; Hees; Heeswijk: ter plaatse,
genaamd 'de grote zandakker'; Hintham: buiten de Boom; Kessel; Lithoyen: in 'Bruynenhoeve,
in Lithoyer-broek en in het Vilbroek'; Maren: in de 'Marensche beemden, op de Palair'; Nuland:
aan de Nulandsche straat, genaamd 'Kerkenkoekamp'; Nunen: genaamd 'Jennen Cockenakker';
Oeteren; Oss: 'Byesencamp, Hoelbeemd, Kruisbeemd, aan de Kortvoert, op de lange Braeck, in
het Meerveld, in het Nederveld, op Osserschayck en in de Royen'; Rosmalen: in 'de Colperskamp,
in de Els, op de Kruisstraat, in Luyncxkampen, de molse strepen, op de Roomput'; Schijndel:
'Buerendonck', in 'het Eynveld', aan 'het Lueleind', genaamd 'het Swaenhoee', aan 'de
Myldoorn'; Uden: op Boekel bij de kapel, in 'de Zandbergen'; Udenhout; Vught: achter 'de
Oeteren, op Bergenshuize, over de Dieze, in Franckenland, in de Ham, de halve galge, in de
honderd morgen, genaamd de Pertscamp, het Hooe gelegen naast de Onderstal, in de Huen, in
de Lange Kampen, in de May achter de Lazers, op het Reut, Schop- of Molenakker, het Schuenveld,
Torniervelt en Vranckenhofstad'. Voorts verpachtcedels van ¼ in de gruit van bier der vrijheid Oss,
Berchem, Heesch, Nistelrode en Lithoyen.

1683

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1684

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1685

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
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25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1686

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1687

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1688

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1689

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
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stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1690

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1691

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1692

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1693

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.
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1694

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1695

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1696

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1697

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1698

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Pagina 293

Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1699

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1700

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1701

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1702

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
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Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1703

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1704

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1705

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1706

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1707

Verkoopcedels van huizen, erven, landerijen en moer. 15e eeuw-1714., 1500-1714
25 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te 's-Hertogenbosch: Achter 'de Drie Mollen', achter 'de
Mandemakers', achter 'de Pluim', achter de Tolbrug, in de Beurdsestraat, op het Hinthamereinde
tussen de beide poorten, in de Hinthamerstraat, op de Hoge Steenweg, in het Kortstraatje van
Best, in de Lange Putstraat, op de Markt onder de Lange Kameren, op het Ortheneinde naast de
stadsmuur, in de Orthenstraat, in de Oude Gasthuisstraat, in de Putstraat, in de Schilderstraat,
in de Tolbrugstraat, in de Volderstraat, in de Waterstraat, op de Weversplaats en in 'de strate
strekkende van der Colperstrate, die men Verwerstraet heit, toer Peperstrate toe'. Verder
gelegen in Dinther, den Dungen, Heeswijk, Hoogeloon, Maren aan de stenen sluis binnen de
Maasdijk, St. Oedenrode op Olland en Neynsel, Oirschot onder Verrenbest in de Vloet, Rosmalen,
Schijndel en Veghel.

1708

Register, bevaende de verkoopcedels van huizen. 1669., 1669

1 deel

N.B. Betre huizen gelegen te 's-Hertogenbosch in de Waterstraat, Oude Gasthuisstraat, achter
het Vuurstaal, Putstraat, achter het Raamstraatje, Krengelgang, achter de Drie Zwarte Mollen,
Krullestraat, Tolbrugstraat en Weversplaats.

1709

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1710

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1711

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1712

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1713

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1714

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1715

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1716

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1717

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1718

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken
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1719

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1720

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1721

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1722

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1723

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1724

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan Walter Wynants, pastoor te
Boekel, van 2 hoeven gelegen aldaar. 1722-1725., 1722-1725
16 stukken

1725

Register, bevaende de verkoopcedels van 113 hoeven en landerijen. 1749., 1749
1 deel
N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 181.

1726

Register, bevaende de verkoopcedels van 69 hoeven met landerijen. 1750., 1750
1 deel
N.B. De bladen zijn niet genummerd.

1727

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1728

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1729

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1730

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
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Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1731

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1732

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1733

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1734

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1735

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1736

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1737

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1738

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.
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1739

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1740

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1741

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1742

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1743

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1744

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1745

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1746

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1747

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1748

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1749

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1750

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1751

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1752

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1753

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1754

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1755

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
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Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1756

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1757

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1758

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1759

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1760

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1761

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1762

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1763

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.
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1764

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1765

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1766

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1767

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1768

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1769

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1770

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1771

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1772

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken
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N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1773

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1774

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1775

Verkoopcedels van schaarhout en bomen. 1512-1699., 1512-1699
49 stukken

N.B. Betre goederen gelegen te Berlicum in 'de Loeﬀaert'; Geﬀen; Gemonde; Gestel bij
Oesterwyk; Haren in de Gruynstraat en op het Groene Plein; St. Oedenrode; Rosmalen op 'het
Heeseind'; Schijndel op 'het Swaanshoee'; Udenhout en Vught omtrent 'de Hamer' en op 'het
Reut'.

1776

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1777

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1778

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1779

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1780

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
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'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken
1781

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1782

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1783

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1784

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1785

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1786

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1787

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1788

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
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water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken
1789

Lijsten van verkochte bomen te Schijndel en van schaarhout te Berlicum, in de
Groenstraat; te Haren aan 'de Eemer' en aan 'het Klaphekken'; te Moergestel over het
water in de 'Heyse', in de Heuvelstraat en in de Katerstraat; te Oss; te Schijndel: in de
'Boerdonk, de Beudel, het Swaanshoee, in de Hoef, in het Nieuwe Eynveld en in het
Eynveld', en te Udenhout. 1683-1704., 1683-1704
14 stukken

1790-1792

Registers, bevaende aantekening van verkochte bomen en schaarhout, als mede van de
daarvan ontvangen bedragen. 1729-1786.
1790

1729-1767, 1729-1767

1791

1768-1786, 1768-1786

1792

0

N.B. De bladen zijn niet genummerd. Dit deel bevat de verkoop van bomen en
schaarhout, alsmede van aardappelen.

1793

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1794

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
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land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1795

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1796

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1797

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
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tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1798

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1799

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
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20 stukken
1800

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1801

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1802

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
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Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1803

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1804

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1805

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
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en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1806

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1807

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
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h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1808

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1809

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1810

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
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tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken
1811

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1812

Condiën en voorwaarden betreﬀende: a. de verkoop van wilge- en eikebomen en
korescharen, staande op de hoeven te Gemonde, Gewande bij de oude kooi en op de
dijk bij de Blauwe Sluis, te Kaathoven, Moergestel, St. Oedenrode en Schijndel; b. de
verkoop van een huis, erf met 4 kamers te 's-Hertogenbosch, achter de Mandenmakers
en van een huis, erf, hof met achterhuis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamer-straat
tegenover de bonenfanten, toebehorende aan Claes Christoﬀels 'In den Rog'; c. het
bouwen van 2 woningen onder één dak te 's-Hertogenbosch in de Putstraat en van 3
kamers in de Oude Gasthuisstraat, gegund aan Aert Henric Houbraekenzoon en van een
huis of bleekhut op het bleekveld, genaamd 'die Huen', gelegen buiten de Vughterpoort
tegenover 'Het Ruet'; d. het opruimen van 100 eikebomen te Gemonde en Schijndel; het
opgraven van de sloten om de 5 morgen land 'den Pertscamp' gelegen in de Honderd
Morgen; het afvlaggen en wegvoeren der vlaggen v/h achterste gedeelte van een kamp
land gelegen te Schijndel omtrent de Myldoorn, genaamd 'het Eynvelt'; het opmaken
en onderhouden van de Kesselse Graaf te Kessel en het maken van een nieuwe houten
beschoeiing langs de Dieze te 's-Hertogenbosch in de Gasthuishof, gegund aan Pieter
Trimbosch. Verkoopcedels van: a. 4 note- en 1 esseboom, staande binnen de poort v/
h Grootgasthuis; b. boekweit, staande op de hoeve te Moergestel in de Heuvelstraat; c.
granen te Rosmalen en Oss. 1529-1764., 1529-1764
20 stukken

1813

Register, bevaende: a. condiën en voorwaarden betreﬀende de verpachng v/d end
te Asten; de verkoop van schaarhout en bomen te Gemonde; de levering van bier, tarwe,
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Luikse steenkolen, turf en doodskisten; b. contracten, inzake de levering van roggebrood,
beschuiten, bollen, meel en vlees, benevens van het herstellen, onderhouden en
opwinden van het uurwerk staande boven de haard der Mannenzaal; c. bestekken en
voorwaarden omtrent het verven van de gasthuisgebouwen en onderhoud der leien
daken. 1790-1819., 1790-1819
1 deel
1814-1815

Registers, bevaende aantekeningen van verkochte oude kleren en huisraad, alsmede van
de daarvan ontvangen bedragen. 1596-1685.
1814

1596-1636, 1596-1636

1815

1673-1685, 1673-1685

1816

Speciﬁcae van ontvangsten, inzake verkocht hout, staande op de hoeven te Vucht en
Gemonde, 1572-1573, benevens speciﬁcae van uitgaven betreﬀende diverse reparaën,
arbeidslonen, enz. ten behoeve van hoeven en andere goederen het Grootgasthuis en de
nonnen toebehorende. 1577-1583., 1577-1583
1 stuk

1817

Lijst van ontvangen huur van landerijen, gelegen buiten de Koepoort bij de Dieze, in
de Vliert, in het Empelse veld, vóór Engelen, in Oss, Rosmalen, Kessel, Udenhout, St.
Oedenrode, op Olland, in Belver, Liempde, Vucht, Lithoyen, Beek bij Aarle over het jaar
1585. Hieraan vastgenaaid een koopcedel voor Bernt die Vriesse en Gerit Hanrickszoon
van Roey betreﬀende 3 kopen hout, staande op de hoeve van voorschreven gasthuis
gelegen te Vucht 'op het Roet'. 1529., 1529
2 stukken

1818

Band, bevaende de geloen tot betaling van renten, cijnzen, pachten, huis- en
landhuren, alimentaekosten en achterstallige pachtsommen; contracten, inzake in
woning en onderhoud van personen in het Grootgasthuis; verkoping en verhuring
van landerijen, huizen en een windmolen; levering van turf, reparaes van hoeven en
kwijtschelding van achterstallige pachtsommen, etc. 1593-1633., 1593-1633
1 deel

1819-1820

Registers van ontvangen rogge, boekweit, garts en hoenders. 1673-1711.
1819

1673-1686, 1673-1686

1820

1686-1711., 1686-1711

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 85. Vóórin een index. Op de voorband staat:
'Boeck van den onangh van rogge, boeckwyt ende garts, beginnende 25 Junio
1686. Grooten Gasthuyse van Shertogenbossche.'

1821

Staten van ontvangen renten, ten laste van het corpus van Breugel over de jaren 1690 t/m
1703., 1690-1703
2 stukken

1822

Lijst van te ontvangen cijnzen en koren op verloren maandag te Moergestel en
Hilvarenbeek over de jaren 1709-1709., 1709
1 stuk

1823

Lijst van te ontvangen cijnzen en koren op verloren maandag te Moergestel en
Hilvarenbeek over de jaren 1710-1712., 1710-1712
1 stuk

1824

Staat betreﬀende de kleine renten van het Grootgasthuis, ten laste van de stad 'sHertogenbosch, ten bedrage van 1805 gulden 17 stuivers en 2 penningen 's jaars, welke
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krachtens de resoluën van de heren van de Leden d.d. 21 september 1722 en 28 januari
1723 zijn geconverteerd in elf andere renten. Ongedateerd extract. 18e eeuw., 1722-1723
1 stuk
1825

Register, bevaende de Naonale schuldbrieven en losrenten, het Grootgasthuis
toebehorende. 1802-1822., 1802-1822
1 deel

1826

Contract tussen het Grootgasthuis en Anthony Tolkamp, mr. broodbakker, betreﬀende de
levering van bollen, beschuiten en roggebrood. 1771. Met rekening. 1771., 1771
2 stukken

1827

Contract, gesloten tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Jasper van
Roosmalen, bakker, anderzijds, waarbij wordt overeengekomen, dat het gasthuis jaarlijks
al zijn ontvangen rogge aan Jasper voorschreven zal leveren tussen kerstmis en lichtmis,
tegen de pegel of middelmarkt en bovendien 4 stuivers per mud, waartegenover Jasper
voornoemd zich verplicht de benodigde rogge te leveren die het gasthuis nodig hee om
verbakken te worden. 1789., 1789
1 stuk

1828

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1829

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1830

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1831

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1832

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1833

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1834

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken
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1835

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1836

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1837

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1838

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1839

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1840

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1841

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1842

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1843

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1844

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1845

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken
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1846

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1847

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1848

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1849

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1850

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1851

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1852

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1853

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1854

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1855

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende de levering van runds-, kalfs- en
schapenvlees, turf, bier, tarwe, Luikse steenkolen, beschuiten, roggebrood en van nieuwe
glazen voor de ramen, enz. 1771-1792., 1771-1792
28 stukken

1856

Inventaris van de renten en cijnzen, aangelegd 1597., 1597

1 deel

N.B. De bladen, die genummerd zijn tot en met 60, zijn grotendeels door worm en vocht
geschonden. Vóórin staat: 'Desen inventaris van allen de brieven, soo chynsen als renthen, is
bij Goyarden van Engelant in de jaere 1597 ende van de hoeven ende landen vide libris van de
verpachnghe der selver gemaeckt.' Op de rugzijde staat: 'Inventarisae van den schepenbrieven
der chynsen en renten des Gasthuys. No. 4.'
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1857

Register, bevaende de constue- en andere daarbij behorende brieven van rogpachten,
die het Grootgasthuis en de nonnen te samen en het Grootgasthuis alleen toebehoren,
aangelegd in 1597., 1597
1 deel

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 444. Vóórin staat: 'Op huyden den twelfsten dach
der maent Augus anno XVc acht ende tnegench hebben mijn Eerw. Heeren Scepenen der
stadt van Shertogenbossche by wete ende advys van myn Heere den Schoutet derselver stadt
geconsenteert ende geoirlo, conseren ende oirloven by desen, dat het groot Gasthuys der
voirscreven stadt Tshertogenbossche o heur gemechchde van nu voertaen met desen boeck,
daerinne de Scepenbrieven van de corenpachten des voirscreven Goitshuys staen gecopieert ende
by een van de Secretarissen derselver stadt geauthenseert, vonnissen sullen mogen versuecken
ende nemen gelyck o die originale besegelde brieven voer den gerichte worden gelesen.
Behoudelyck, dat soo verre eenige partyen daerby worden gegraveert hen daertegehs met
wegen van recht sullen moigen opponeren, ende dat oyck de Meester des voirscreven Gasthuys
partye des versueckende altyt visie sal hebben te doen van de selve originale brieven. Actum
ut supra. Ter ordonnancie van mijne Heeren Scepenen voirscreven. G. van den Velde.' Daarna
volgt een index. Tussen verschillende bladen liggen enkele losse stukken op de daar vermelde
aantekeningen betrekking hebbende. Op de rugzijde staat: 'Groot Zieken-Gasthuis. No. 6.'

1858

Inventaris van onroerende goederen en de renten, het Grootgasthuis toebehorende,
samengesteld onder de administrae van de rentmeester Arnoldus Versfeit. 1749., 1749
1 deel

1859

Inventaris van de rekeningen, leggers, resolue- en andere boeken, berustende op
het comptoir van het Grootgasthuis, benevens van geloen en constuebrieven in
betrekking tot de lopende renten, cijnzen en roggepachten, samengesteld onder de
administrae van de rentmeester mr. Diederik Gregorius van Teylingen. 1768., 1768
1 deel

3774

Verpacng van eenhoeve "Te Venne" in Moergestel, 1400., 1400
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 1682a

1 stuk

4.2 Renten en cynzen gevesgd op onderpanden gelegen in de stad
4.2.1 Op het Hinthamereinde en in de Hinthamerstraat
1860

Testament van Aleid van Enghelant, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis ¼ in een
erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf gelegen in de Hinthamerstraat,
vermaakt, 1428. Met duplicaat., 1428
2 charters
Zie Reg. Nr. 674. N.B. Volgens de Inventaris van 1597 (Inv. Nr. 1856) lag het onderpand bij het
huis genaamd 'die Tarton' en naast het huis genaamd 'de Maget van Bossche.' De rentelegger.
Inv. Nr. 1444, folio 1, vermeldt, dat deze cijns drukte op 2 huisjes onder één dak, gelegen op het
Hinthamereinde, leer D. Nrs. 557 en 558. In dorso gemerkt: 254. De omslag gemerkt: 1.

1861

Notarieel extract van 14 juni 1613 uit het testament van de heer Gielis Michielsen,
priester en beneﬁciaat der collegiale kerk van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch,
d.d. 18 februari 1611, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis ene rente, groot 5 gulden 's
jaars, gevesgd op een huis, genaamd 'De Ekster', gelegen omtrent de St. Anthoniskapel,
schenkt. Met zes oudere brieven van deze rente. 1515-1598., 1515-1598
6 charters en 1 stuk

1862

Testament van Petrus van Erp, waarbij hij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis
een erfcijns, groot 1 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf in de Hinthamerstraat,
vermaakt. 1439. Met oudere transportbrief. 14312, 1431-1439
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2 charters

Zie Reg. Nrs. 742 en 865. N.B. Het onderpand was, volgens de rentelegger, Inv. Nr. 1444,
genummerd leer C. 138 en genaamd 'De Roode Poort*, ook 'Ton'. In dorso gemerkt: 255. De
omslag gemerkt: 4.

4.2.2 In de Kerken Putstraat
1863

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis en erf
gelegen in de Kerkstraat, toekomende aan Willem Loyer. 1408., 1408
1 charter

Zie Reg. Nr. 371. N.B. Het onderpand lag, volgens de rentelegger, Inv. Nr. 1444, in de Korte
Kerkstraat en was genummerd leer E. 64 en genaamd 'De Glaskurf'.In dorso staat: 'by vrouw
Swolfs zyn dese II ponden den gasthuys gegeven om godswil sonder opdragen.' In dorso gemerkt:
125. De omslag gemerkt: 5.

1864

Transportbrief van 3 erfcijnzen, resp. groot 3 pond, 33 en 20 schellingen 's jaars,
toekomende aan Henricus Rodolphus Artszoon van Hees. 1427. Met drie oudere brieven
van deze cijnzen. 13734, 1378 en 1427., 1373-1427
4 charters

Zie Reg. Nrs. 112, 143, 649 en 650. N.B. Betre de cyns van 3 pond, gevesgd op onderpanden
gelegen in de Gorterstraat, leer E. 83. In dorso gemerkt: 122, 123 en 124. De omslag gemerkt: 6.

1865

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, gevesgd op een huis gelegen in
de Kerkstraat, aomsg van Herbert van den Wyer. 1593. Met drie oudere brieven van
deze cijns, 1419, 1449 en 1587., 1419-1587
3 charters en 1 stuk

Zie Reg. Nrs. 498 en 1035. N.B. Het onderpand was volgens de rentelegger, Inv. Nr. 1444,
genummerd leer E. 19 en genaamd 'De Drie Ruyters.' In dorso gemerkt: 120. De omslag gemerkt:
7.

1866

Vesging door Heilwig, natuurlijke d. v. Godefridus van Milheze voor Willem van Ziart
van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf gelegen naast de
Verwerput. 1502. Hierbij een eigendomsbewijs van de hel in een erfcijns, groot 2 pond 's
jaars, gevesgd op onderpanden gelegen alsvoor, aomsg van Jan Bruynynx. 1436. Met
oudere transportbrief, 1431., 1431-1502
3 charters
Zie Reg. Nrs. 730 en 807. N.B. Het onderpand lag, volgens de rentelegger, Inv. Nr. 1444, in de Korte
Putstraat en was genummerd E. 313. In dorso gemerkt: 107 en 110. Folio 8.

4.2.3 In de Peperstraat
1867

Eigendomsbewijs van de hel van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van
Giselbertus van Ween Rodolphuszoon. 1452. Met drie oudere transportbrieven. 1413,
14167 en 1439., 1413-1452
4 charters
Zie Reg. Nrs. 433, 476, 872 en 1083. N.B. Het onderpand was, volgens de rentelegger, Inv. Nr.
1444, genummerd E. 165. In dorso gemerkt: 114. De omslag gemerkt: 9.

4.2.4 In de Verwerstraat
1868

Transportbrief van een erfcijns, groot 27 schellingen en 6 denarii 's jaars, gelegen in de
Colperstraat, toekomende aan Peter van Hedel. 1491. Met twee oudere trans portbrieven,
1344 en 1413., 1344-1491
3 charters
Zie Reg. Nrs. 29, 431 en 1640. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, in de Verwerstraat en
was genummerd E. 371. In dorso gemerkt: 233. De omslag gemerkt: 10.
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1869

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen ‘s jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof gelegen in de Colperstraat, aomsg van Johannes Bubnagel. 1450. Met vier
oudere brieven. 1447-1448, 1447-1448
5 charters

Zie Reg. Nrs. 990, 991, 1014, 1022 en 1047. N.B. De onderpanden lagen, volgens Inv. Nr. 1444, in
de Verwerstraat en genummerd F. 13. In dorso gemerkt: 226. Folio 11.

1870

Testament van Peter van Hedel en Chrisna zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. het
Grootgasthuis begiigen met: 1 een huis gelegen te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat;
2. 2 percelen land gelegen te St. Oedenrode; 3. een erfpacht, groot 1 mud rogge ‘s jaars
gevesgd op onderpanden te Esch; 4. een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd
op onderpanden te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat; 5. een erfpacht, groot een
half mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden te Liempde; 6. twee erfpachten,
ieder groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden te St. Oedenrode;
7. vijf erfcijnzen, resp. groot 2, 1, 4, 7 en 4 pond 's jaars, gevesgd op onderpanden te
's-Hertogenbosch, onderscheidenlijk gelegen achter het convent der minderbroeders,
naast de Baseldonck, op de Oude Huls, in de Postelstraat en in de Verwerstraat; 8. een
erfcijns, groot 20 oude grossen 's jaars, gevesgd op onderpanden te 's-Hertogenbosch
in de Verwerstraat; 9. een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op onderpanden te
Hynthem; 10. twee erfcijnzen, ieder groot 1 pond ‘s jaars, gevesgd op onderpanden te
St. Oedenrode op Eerde en Houthem; 11 een erfcijns, groot 4 pond ‘s jaars, gevesgd op
onderpanden te Roesmalen, terwijl zij verder al hun roerende en onroerende goederen
- geen uitgezonderd - schenken. 1492. Met 30 daarbij behorende brieven. 1384-1570.,
1384-1570
25 charters

Zie Reg. Nrs. 177, 298, 1187, 1505, 1541, 1552, 1553, 1564, 1565, 1595, 1597, 1624, 1634, 1651,
1669, 1678, 1688, 1689, 1690, 1691. 1728, 1729 en 1758. N.B. De armen v/h gasthuis voor 23,
de nonnen voor 13. Betre de cijns, groot 4 pond gelegen in de Verwerstraat, waarvan het
onderpand, volgens Inv. Nr. 1444, was genaamd 'De Olyak.' In dorso gemerkt: B. en 105, 155,
156, 158, 162, 164, 215, 219, 462, 641, 663. 683, 968 en 1006. De omslagen gemerkt: 14, 267, 276
en 552.

1871

Testament van Arnoldus Berwout en Heilwig Roesmont zijn huisvrouw, waarbij zij o.a.
aan de armen en het Grootgasthuis schenken resp. een erfcijns, groot 10 pond 's jaars,
gevesgd op een huis en erf gelegen in de Beurdsestraat, alsmede een erfpacht, groot 9
zester rogge ‘s jaars, gaande uit 24 gedeelte ener hoeve gelegen in de parochie van Son.
14778. Met drie oudere transportbrieven. 1447-1461, 1447-1461
4 charters
Zie Reg. Nrs./1012, 1013, 1243 en 1449. N.B. Betre (de cijns van 10 pond. waarvan het
onderpand, volgens Inv. Nr. 1444, lag op de hoek v/d Verwer- en Beurdsestraat, genaamd 'Het
Seeven Gesterkte.' In dorso gemerkt: 151 en 1077. De omslag gemerkt: 15.

1872

Uitgie, in erfcijns, door de meester van het Grootgasthuis, als executeur van het
testament v. w. Aleid, weduwe van Jan van Berckel, aan Sophia en Johanna, dochters van
Jan Bernts, van een kamer tegen een jaarcijns van 9 pond ten behoeve van 2 weekmissen
in de kerk van voorschreven Gasthuis. 1575. Met een notariële verklaring omtrent deze
erfcijnsuitgeving. 1575., 1575
1 charter en 1 stuk

4.2.5 In de Berewout-, Snelle-, Stoofen Vughterstraat en op de Vughterdijk
1873

Eigendomsbewijs van 2 erfcijnzen, resp. groot 14 en 8 schellingen 's jaars, gevesgd op
onderpanden onderscheidenlijk gelegen in de Vuchterstraat en in de Boerdschestraat,
aomsg van Lambertus van Doernen, 1452. Met oudere transportbrief. 1452., 1452
2 charters
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Zie Reg. Nrs. 1086 en 1087. N.B. Betre de cijns van 14 schellingen, waarvan het onderpand,
volgens Inv. Nr. 1444, was genaamd 'De Drie Voetangels.' In dorso gemerkt: 171. De omslag
gemerkt: 19

1874

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis
op een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, gevesgd op goederen gelegen in de
Vughterstraat. 14201., 1420-1421
1 charter

Zie Reg. Nr. 527. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, op de hoek v/d Apostelstraat en
was genaamd 'Het Spaayken' en genummerd H. 333. In dorso gemerkt: 167. Folio 20.

1875

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 50 schellingen 's jaars, gevesgd op de hel van
een huis en erf gelegen in de Vughterstraat, aomsg van Anthonius Vynsot. 1385., 1385
1 charter
Zie Reg. Nr. 188. N.B. Het onderpand was, volgens Inv. Nr. 1444, eerjds genaamd 'Den
Jeneverboom', later 'Den Garenzak' en genummerd H. 358. In dorso gemerkt: 172, 1e loco. De
omslag gemerkt: 21.

1876

Uitgie, in erfcijns, door Henricus, z. v. w. Egidius van Broechoven, als meester van het
Grootgasthuis, aan Franciscus, z. v. w. Jacobus van Grevenbroeck, van een kamer en
hof gelegen in de Arnt Berwoutstraat, tegen een jaarcijns van 8 pond te betalen op 4
December. 1528., 1528
1 charter

1877

Notarieel extract van 8 mei 1586 uit het testament van Elisabeth, d. v. w. Henricx
Pauwelszoon, 1e nagelaten weduwe van Jan van Nistelrode en 2e nagelaten weduwe
van Henric Vinckelrode d.d. 8 november 1583, waarbij zij o.a. aan de armen van het
Grootgasthuis het overschot van al hare roerende en onroerende goederen, die zij na
betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat, vermaakt. Met twee oudere
brieven, 15267 en 1536., 1526-1536
1 stuk en 2 charters

1878

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en
achterhuis gelegen op de Vuchterdijk, toekomende aan Nycolaas van Slaebbroeck. 1473.,
1473
1 charter
Zie Reg. Nr. 1393. N.B. Het onderpand, dat volgens Inv. Nr. 1444, was genaamd ' 't Haaske', lag
naast het pand genaamd 'De Twee Gapers'. In dorso gemerkt: 177. De omslag gemerkt: 27.

1879

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis
op een erfcijns, groot 33 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis gelegen achter het
convent der minderbroeders. 14201., 1420-1421
1 charter

Zie Reg. Nr. 529. N.B. In dorso staat: 'in de Coﬀermekerstraet'. Het huis lag, volgens Inv. Nr. 1444,
in de Snellestraat op de hoek v/d Stoofstraat en was genaamd 'De Roode Haan' en genummerd H.
155. In dorso gemerkt: 217. Folio 28.

1880

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, gevesgd op onder
panden gelegen in de Stoefstraat, aomsg van Henricus Lyevens. 1499. Met twee
oudere transportbrieven. 1454 en 14601., 1454-1460
3 charters

1881

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf
gelegen naast 'de Zyle', aomsg van Heilwig Braem. 1425. Met drie oudere brieven.
13834, 13912 en 13912., 1383-1392
4 charters
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Zie Reg. Nrs. 173, 228, 229 en 618. N.B. Het onderpand lag in de Vughterstraat en was, volgens
Inv. Nr. 1418, pag. 26, in 1589 genaamd 'In de G ui de Hant', later 'Den Vergulden Posthoorn' en
genummerd H. 360. Zie Inv. Nr. 1444, pag. 30. In dorso gemerkt: 166. De omslag gemerkt: 30.

1882

Eigendomsbewijs voor mejuﬀrouw Maria Janssen, Meesteres der nonnen van het
Grootgasthuis, van een erfcijns, groot 8 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 140 dergelijke
guldens, gevesgd op een huis met erf, genaamd 'Den Rooden Haan', gelegen achter het
convent der minderbroeders, zulks ten behoeve van de 'scamele siecken genesen synde
ende ut derselver gasthuys gaende', aomsg van Marten Aertszoon, slotenmaker. 1623.,
1623
1 charter

4.2.6 Op de Hoge Steenweg, Markt, Pensen Schapenmarkt
1883

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 40 schellingen ouds 's jaars, gevesgd op de vleesbanken. 14201.,
1420-1421
1 charter

1884

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10 schellingen ‘s jaars, gevesgd op een gedeelte
van een huis en erf gelegen in de Orthenstraat, aomsg van Laurencius van Eyck alias
van der Bruggen. 1513. Met oudere transportbrief. 13089., 1308-1309
2 charters
Zie Reg. Nrs. 3. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, op de Hoge Steenweg en was
genummerd A. 209 en eerjds genaamd 'Den Bakoven', later 'De Drie Stapelstoelen'. In dorso
gemerkt: 194. De omslag gemerkt: 37.

1885

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf gelegen in de Orthenstraat.
14201., 1420-1421
1 charter
Zie Reg. Nr. 528. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, op de Hoge Steenweg en was
genummerd A. 216 en eerjds genaamd 'De Stokvisch', later 'Het Wapen van Luyk'. In dorso
gemerkt: 200. De omslag gemerkt: 38.

1886

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10 pond ea 5 schellingen 's jaars, gevesgd op
een huis en erf gelegen aan de Markt, alsmede van een erfcijns, groot de hel van 6 pond
's jaars, gaande uit land, liggende in de parochie van Beerlikem, aomsg van het convent
van St. Geertrui te 's-Hertogenbosch. 1450. Met vier oudere brieven van deze cijnzen.
1404, 1423, 1427 en 1449., 1404-1450
5 charters
Zie Reg. Nrs. 334, 589, 655, 1036 en 1052. N.B. Betre de cijns, groot 10 pond en 5 schellingen.
Het huis was, volgens Inv. Nr. 1444, genummerd A. 44 en genaamd 'Het Vergulde Duye'. In dorso
gemerkt: 213, behalve het charter van 21 April 1404 dat is getekend 546. De omslag gemerkt: 39.

1887

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 9 pond ‘s jaars, gevesgd op een kamer gelegen
aan de Markt, ter plaatse gezegd 'onder die Camereen', aomsg van Johannes van
Vladeracken. 15323. Met vijf oudere brieven van deze cijns. 1442-1532., 1442-1532
6 charters

Zie Reg. Nrs. 941, 1288, 1547 en 1566. N.B. Het onderpand was, volgens Inv. Nr. 1444, genummerd
A. 253 en van ouds genaamd 'De Wan', later 'De Vergulde Wan'. In dorso gemerkt: 212. De omslag
gemerkt: 40.

1888

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 pond ‘s jaars, gevesgd op een huis en
erf gelegen in de Sadelstraat, aomsg van Lambertus van Doerne. 1455. Met een
testament, 1450 en een transportbrief. 1455., 1450-1455
3 charters

Pagina 321

Zie Reg. Nrs. 1051, 1146 en 1147. N.B. Het onderpand lag op de Schapenmarkt en was, volgens
Inv. Nr. 1444, genummerd A. 118 en genaamd 'Het Trapke'. In dorso gemerkt: 225. De omslag
gemerkt: 41.

1889

Eigendomsbewijs van de tocht in een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een
erf gelegen aan de Markt, aomsg van Mechtelde Pels. 14745. Met een constue-,
transport- en vonnisbrief, resp. van 1420, 1451 en 1580., 1420-1580
3 charters en 1 stuk
Zie Reg. Nrs. 505, 1066 en 1412. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, op de
Schapenmarkt en was genummerd A. 122 en van ouds genaamd 'Het Schaapshoo'. later 'Den
Engelschen Tinberg'. In dorso gemerkt: 206. De omslag gemerkt: 42.

1890

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 15½ pond 's jaars, gevesgd op een huis en
erf gelegen in de Orthenstraat, aomsg van jonkheer Johan de Croesier, heer van
Dennebroeucq e.a. 1623. Met drie oudere brieven van deze cijns, 1428, 14401 en 1536,
benevens een procuraebrief en een verkoopcedel, beide van 1623., 1428-1623
4 charters en 2 stukken
Zie Reg. Nrs. 686 en 915. N.B. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, op de Hoge Steenweg en
was genummerd A. 2. en van ouds genaamd 'De Syde Speck'. In dorso gemerkt: 196. De omslag
gemerkt: 44.

1891

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond ‘s jaars, gevesgd op een kamer gelegen
aan de Markt, aomsg van Johannes van Campen. 1447. Met vier oudere brieven van
deze cijns. 1365, 14389, 14401 en 14467., 1365-1447
5 charters

1892

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een huis en
erf, gelegen aan de Markt 'onder de lange kameren', toekomende aan Mechteldis, wed. v.
w. Johannes Keymp. 1500. Met renunciaebrief. 1500., 1500
2 charters

Zie Reg. Nrs. 1773 en 1774. N.B. Deze cijns was i/d renteleggers en rekeningen gerangschikt onder
de afdeling: 'Colper- en Ridderstraat', in plaats van onder: 'de Markt'. Het onderpand, genummerd
A. 224, was genaamd 'De Vijf Ringen', later 'de Groene Klok' en lag naast het pand genaamd 'De
Stormhoed'. De omslag gemerkt: 55.

1893

Testament van Alit, weduwe van wijlen Jan van Berckel, in leven raadsheer der stad 'sHertogenbosch, verleden voor notaris Simon Bax, klerk, waarbij zij o.a. na haar overlijden
vermaakt: 1. aan de heer Jan die Ruyter, priester, voor het celebreren van 2 H. Missen in
het Grootgasthuis, te weten op iedere woensdag en zaterdag, een rente van 25½ pond 's
jaars, gevesgd op het huis van Reyner die Cuyper, gelegen te 's-Hertogenbosch aan de
Hoge Steenweg, onder bepaling, dat Jan voornoemd gedurende zijn geheel leven recht
hee op deze H. Missen en de daarvoor gelegateerde rente, terwijl na zijn overlijden een
plaatsvervanger moet worden gekozen door de meester van gezegd gasthuis; 2. aan het
Grootgasthuis tot onderhoud van de daarin liggende arme zieken de neo-opbrengst van
hare door de executeurs te verkopen hoeve, gelegen te Geﬀen met landerijen, beesten,
beemden en verder toebehoren, benevens een stuk land gelegen op 'Creyeneyck' en
3 morgen in een kamp van 4 morgen land in 'Eliaeshoeve' in de parochie van Lithoijen
liggende, waarvan voorschreven gasthuis en Goyart van der Gra de 4e morgen in
eigendom toebehoren. 1536. Met addies van 11 november 1537 en 14 april 1539,
benevens een constue- en losbrief, beide van 13 september 1488; een inventaris van
de nagelaten goederen van Alit voornoemd, opgemaakt door notaris Simon Bax dd. 6
april 15434; een kwitane van 6 juli 1569 en een ongedateerde memorie omtrent de
applicae van de cijns van 25 ½ pond., 1488-1569
4 charters en 2 stukken
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Zie Reg. Nrs. 1610 en 1611. N.B. Deze cijns was i/d renteleggers en rekeningen gerangschikt
onder de afdeling: 'Koorn-, Kar- en Kruisstraat', in plaats vanonder: 'Hoge Steenweg'. Het
onderpand was, volgens Inv. Nr. 1444, genummerd A. 207 en genaamd 'Het Wit Kruys', later
'Het Gulden Kruys', en grensde aan beide zijden aan de huizen genaamd 'De Gulden Poort' en
'De Gulden Kroon' en strekte zich aan de achterzijde uit tegen het erf v/h huis 'Den Eenhoorn'.
Bij voorschreven testament legateerde zij o.a. nog verscheidene grondrenten en onroerende
goederen tot schng van een gasthuis voor vyf arme vrouwen aan de Ramen (nabij de Grote
Hekel) te 's-Hertogenbosch, benevens ƒ 50.— aan een knaap en ƒ50.— aan een maagd per jaar,
teneinde hen tot een geestelijke staat te brengen. In dorso gemerkt: 201. De omslag gemerkt: 60.

4.2.7 In de Beurdsestraat, op de Weversplaats en Oude Hulst
1894

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 ½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, plaats en hof gelegen bij de St. Barbarakapel, aomsg van mr. Johannes Derkennis,
z. v. w. Johannes; Johannes van Oirt en Arnoldus van Berct, als voogden over Arnoldus,
krankzinnige z. v. w. Petrus van Oirle en Anna zijn huisvrouw, d. v. w. Arnoldus van
Gameren. 1590. Met oudere transportbrief. 15512., 1551-1590
2 charters

1895

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof
gelegen in de straat gezegd 'den Huls,' toekomende aan Ghiselbertus Haeck. 1481. Met
oudere transportbrief. 1463., 1463-1481
2 charters

Zie Reg. Nrs. 1263 en 1491. N.B. Blijkens de dorsale aantekening was het Gasthuis hiervan
aangekomen 4 en 'den Cauwenwater' 6 pond. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444, over de
Barakken op de Wevers-plaats en was genummerd F. 201 en genaamd 'Den Turkschen Keizer'. In
dorso gemerkt: 159. De omslag gemerkt: 48.

1896

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis en
erf gelegen in de straat, gezegd 'die Boirtschestraat', aomsg van mr. Willem van den
Bosch. 1487. Met een testament van Henricus z. v. Nicolaas Everardus betreﬀende deze
cijns. 1459., 1459-1487
2 charters
Zie Reg. Nrs. 1223 en 1591. N.B. Het huis was, volgens Inv. Nr. 1444, genummerd F. 287 en van
ouds genaamd 'De Drie Knollen'. In dorso gemerkt: 163, 1e loco. De omslag gemerkt: 49.

1897

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 22 schellingen en 8 denarii 's jaars, gevesgd
op een huis en erf gelegen in de straat, gezegd Buerde, benevens van een zeker recht in
een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, gaande uit een erf gelegen in de Colperstraat,
aomsg van Reynerus van Berze. 13956. Met oudere transportbrief. 13378.,
1337-1396
2 charters
Zie Reg. Nrs. 24 en 263. N.B. Betre de cyns van 22 sch. en 8 den., waarvan de onderpanden,
volgens Inv. Nr. 1444, lagen op de Weversplaats, genummerd E. 188. In dorso gemerkt: 163, 3e
loco. De omslag gemerkt: 50

4.2.8 In de St. Jorisstraat
1898

Testament van Yda, d. v. w. Johannes Wyers van Oss, bagijn, verleden voor notaris
Nycolaus Hoyberchs van Bladel, clericus, in tegenwoordigheid der getuigen Amisius
van Bladel, priester te Schijndel en Walter Egidiuszoon, klerk, waarbij zij o.a. aan mr.
Jan, z. v. Melis Broessen gedurende zijn leven vermaakt een erfcijns, groot 14 pond 's
jaars, gevesgd op een huis, erf en hof, bewoond door Goyart Strick, met last, dat hij
na haar overlijden iedere week een H. Mis zal celebreren of doen celebreren voor de
zielen van haar en heur ouders op een plaats en dag als hem belie, terwijl deze cijns
na zijn overlijden onmiddellijk moet overgaan voor de ene hel op de armen van het
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Grootgasthuis en voor de andere hel op de arme fraters te 's-Hertogenbosch. 1515.,
1515
4.2.9 Achter het Wild Varken
1899

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en 2 kamers gelegen bij de brug, gezegd 'de Lombartschebrug', tussen een huis en erf
van Catharina, weduwe v. w. Wilhelmus Baeljaerts ener- en de openbare straat anderzijds,
aomsg van Aleid, d. v. w. Lambertus Griﬃoens van den Berch, weduwe van Andries
Brugmans. 155152., 1551-1552
1 charter

4.2.10 In de Kolperstraat
1900

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf,
aomsg van Robbert Arntszoon. 1488., 1488
1 charter

Zie Reg. Nr. 1608. N.B. Het onderpand was, volgens Inv. Nr. 1444, genaamd 'Het Dubbelt Wit Kruis',
en lag naast het huis genaamd ' 't Kruispotje'. In dorso gemerkt: 231. De omslag gemerkt: 54.

4.2.11 In de Karrenstraat
1901

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof
gelegen in de Schrijnwerkersstraat, aomsg van Eusemia van den Hout e.a. 1426., 1426
1 charter

1902

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 13 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf
gelegen in de Schrijnwerkersstraat, aomsg van Goeswinus van den Hezeacker. 1493.
Met twee oudere brieven van deze cijns. 1443 en 14489., 1443-1449
3 charters
Zie Reg. Nrs. 951, 1027 en 1684. N.B. Het huis was, volgens Inv. Nr. 1444, genaamd 'Den
Eenhoorn'. In dorso gemerkt: 145. De omslag gemerkt: 57.

4.2.12 In de Korenstraat
1903

Stukken betreﬀende de eigendom van 2 erfcijnzen, resp. groot 1 en 5 pond 's jaars,
gevesgd op huizen en erven onderscheidenlijk gelegen bij de Korenbrug en in de
Korenstraat, aomsg vanwege het testament van Theodericus die Velkeneer en
Geertruda, zijn huisvrouw, en van de Huisarmen van de Vughterdijk te 's-Hertogenbosch.
14634-14745., 1463-1475
3 charters en 1 stuk

4.2.13 In de Kruisstraat
1904

Eigendomsbewijs van de hel van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op 2
kamers gelegen over de Korenbrug, aomsg van Gerardus Berkelman. 1398. Met oudere
transportbrief, 1397, benevens een vonnisbrief van 1423., 1397-1423
3 charters
Zie Reg. Nrs. 282, 284 en 587. N.B. De onderpanden waren, volgens Inv. Nr. 1444, genaamd 'Den
Blinden Spiegel'. In dorso gemerkt: 140. De omslag gemerkt: 59.

4.2.14 Achter de Mandenmakers
1905

Testament van Mary Sweerts, waarbij zij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis
vermaakt: 1e. een rente, groot 9 Rijnse guldens 's jaars, ten laste van de stad Middelburg;
2e. de hel van een huis en erf gelegen te 's-Hertogenbosch aan de Markt; 3e.de hel van
een erfcijns, groot 15 guldens 's jaars, gevesgd op een huis en erf, gelegen alsvoor, aan
de Vischmarkt. 1485. Met twee eigendomsbewijzen voor de armen voorschreven van 2
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erfcijnzen, ieder groot 3 gouden Rijnse guldens 's jaars, gaande uit onderpanden, gelegen
alsvoor bij de Vischbrug. 14867., 1486-1487
3 charters
1906

Testament van Giselbertus Scaep, waarbij hij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis
een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, gevesgd op onderpanden gelegen over de
Vischbrug, vermaakt. 1400. Met oudere verkoopbrief. 1400., 1400
2 charters

1907

Transport door Johannes, z. v. w. Petrus Smeets, als man van Marie, d. v. w. Wilhelmus
Janszoon, aan Peter Chaem, priester, van een erfcijns, groot 13 pond 's jaars, gevesgd
op een huis, plaats, achterhuis en molen, gelegen over de Vischmarkt, achter de
Mandemakers, tussen het erf eerjds van Chrisne Wyntkens ener- en dat van Heilwig
Egens anderzijds. 15634. Met twee oudere brieven van deze cijns. 14912 en 15212.,
1491-1564
3 charters

Zie Reg. Nr. 1661. N.B. De onderpanden lagen, volgens Inv. Nr. 1444, op de Brede Haven,
genummerd G. 58 en waren van ouds genaamd 'Den Olymolen', later 'Den Prins van Orangie'.
Deze cijns is het Grootgasthuis aangekomen vanwege het testament van Peter Chaem voornoemd.
(Hij was kapelaan v/h Grootgasthuis). In dorso gemerkt: 131. De omslag gemerkt: 64.

1908

Transport door Henrick, z. v. w. Joachims Cloot, aan juﬀrouw Maria Jans, meesteres van de
juﬀrouwen (nonnen) van het Grootgasthuis, van een erfcijns, groot 16 ½ Carolusguldens
's jaars, losbaar met 300 dergelijke guldens, ten behoeve van de zieken in dat gasthuis,
gevesgd op een huis, genaamd 'In den Venloschen Coeck', met erf, ledige plaats en 3
kamers, achter elkander staande, gelegen over de Vischbrug, ter plaatse genaamd achter
de Mandenmakers bij de stadshaven, tussen het erf van Anthonis Aertszoon ener- en dat
van Jans Jans Aelberts anderzijds. 1608., 1608
1 charter

4.2.16 Achter de Tolbrug
1909

Eigendomsbewijs van 2 erfcijnzen, ieder groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis en
erf, aomsg van de blok van de Hinthamerstraat. 1522. Met vier brieven van deze cijns.
14901-1507., 1490-1522
5 charters

4.2.17 In de Lange Tolbrugstraat
1910

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof gelegen in de Grote Tolbrugstraat, aomsg van Robbert, z. v. w. Rombouts
Gieliszoon. 1614. Met oudere transportbrief. 1611., 1611-1614
2 charters

N.B. Deze overdracht geschiedde: 'ter natuere van eene Godtvruchge aelmisse tot onderstant
der arme siecken des voirn. gasthuys uyt goeder aﬀece die de voirs. opdragere tot tzelve
gasthuys is dragende'. Cijns gereduceerd op ƒ 5.—. Het onderpand lag, volgens Inv. Nr. 1444. in de
Lange Tolbrugstraat en was genummerd A. 300. In dorso gemerkt: 295. Folio 69.

4.3 Renten en cynzen gevesgd op onderpanden gelegen in de vrijdom der stad
4.3.1 Buiten de St. Anthonispoort
1911

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, gevesgd op een kamp
land, gelegen onder de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch, toekomende aan Godefridus
Albrechtszoon. 1425. Hierbij een vonnisbrief. 1566., 1425-1566
1 charter en 1 stuk
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4.3.2 den Dungen
1912

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof
gelegen in de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch, ter plaatse.gezegd 'die Dungen in het
Wout', aomsg van Henricus Houbraken. 1501., 1501
1 charter

1913

Testament van Hilleke, weduwe van Henrick Roelofszoon te den Dungen, verleden voor
Arnoldus die Lu, clericus, waarbij zij aan het Grootgasthuis een loscijns, groot 3 pond 's
jaars, vermaakt. 15434. Met constuebrief, 15289, 1543-1528
2 charters

4.3.3 In Hintham
1914

Een erfcijns, groot 17 schellingen 's jaars, verschijnende op 2 februari en gevesgd op een
hof, genaamd „Olykampken"., 1274-1811
1 stuk

4.4 Renten en cynzen gevesgd op onderpanden gelegen buiten de stad
4.4.1 In Alem
1915

Eigendomsbewijs van een rente, groot ﬂ250,- 's jaars, eerjds ten laste van de prelaat
van St. Truden, als heer van Alem en ten behoeve van de pastorie aldaar, aomsg van
Allard Johan baron Gansneb, genaamd Tengnagel, raad en rentmeester der episcopale en
andere geestelijke goederen over de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch in het kwarer
van Maasland. 1771., 1771
1 charter

4.4.2 In Aarle
1916

Afschri van het testament van Theodericus van Orten, waarbij hij o.a. aan de armen van
het Grootgasthuis een erfcijns, groot 2 dubbel Mooenen 's jaars, vermaakt. 1463. Met
een renunciaebrief, 1465, en een vidimus van een schepenbrief van 13801 betreﬀende
deze cijns. 1542., 1380-1542
2 charters en 3 stukken

4.4.3 In Berchem
1917

Eigendomsbewijs voor de armen van een erfcijns, groot 8 pond 's jaars. 15001. Met
constuebrief. 14767., 1476-1501
2 charters

4.4.5 In Breugel
3775

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, verschijnende op 12 maart
en gevesgd op een huis, erf en landerijen, toekomende aan Elizabet, d. v. w. Theodericus
Henrix. 154950., 1549-1550
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 1918a

4.4.6 In Boxtel
1919

Schenking door Johannes van Vladeracken aan de armen van het Grootgasthuis van een
erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars. 1420. Met oudere transportbrief. 1403., 1403-1420
2 charters

1920

Ongedateerd extract uit het testament van Jenneke Michiels van Steensel, begijn op
het Grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch dd. 3 oktober 1574, waarbij zij o.a. aan haar
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neef, Aert Aertszoon van Steensel, schenkt een rent, groot 4 gulden 's jaars, gevesgd op
onderpanden gelegen ter plaatse 'Onroy', onder bepaling, dat deze rent bij kinderloos
overlijden van Aert voornoemd moet overgaan op het Grootgasthuis. Met oudere
transportbrief. 153940., 1539-1540
1 charter en 1 stuk
N.B. Op het extract staat vermeld: 'Overmits doode desselfs Aerts, die in Septembri 1580,
jonchgesel zynde, inne dienste dezer stadt buyten der Vuchterenpoirte duerschoten zynde
gestorven is, desen gasthuyse volgens denselven testamente aenbestorven is.' Folio 191.

4.4.8 In Casleren
1921

Testament van Wilhelmus van Dommelen, priester, waarbij hij aan het Grootgasthuis een
erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op goederen van Johannes Walravens, vermaakt.
1508. Met twee oudere transportbrieven. 14789 en 14989., 1478-1499
3 charters

4.4.9 In Deurne
1922

Uitgie, in erfpacht, door Jan Bosch de la Calmee, als rentmeester der geestelijke
goederen i/h kwarer van Peelland, aan Johan Draak Junior van de hoeve, genaamd ‘den
Grooten Boel' met landerijen voor ﬂ 43,- 's jaars, onder verplichng tot betaling der
daarop staande jaarlijkse lasten, te weten: de grond- en gewincijns; ﬂ3,65 aan de abt van
Egternaken; ﬂ2,15 aan de heer van Deurne en 1 stuiver en 12 penningen aan de heer van
Helmond. 1728. Met een schepenbrief, waarbij Hendrik Draak, kapitein en ingenieur, tot
meerdere zekerheid dezer erfpacht zijne 3 hoeven, gelegen te Rixtel 'op de Overbrug'
verbindt. 1734., 1728-1734
2 charters

4.4.10 In Diessen
1923

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
gevesgd op een huis, erf, hof en land, gelegen in de parochie van Diessen en onder de
dingbank van Hilvarenbeek, ter plaatse gezegd 'Haeghhorst', aomsg van Pauwels, z. v.
w. Andries Cornelissen te Diessen. 1657., 1657
1 charter

4.4.12 In Erp
1924

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof en land, gelegen onder de dingbank van Hilvarenbeek, ter plaatse gezegd
'Haeghorst', aomsg van Paulus, z. v. w. Andries Cornelissen te Diessen. 1658., 1658
1 charter

4.4.13 In Esch
1925

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof
en land, gelegen in de parochiën van Esch en St. Petrus te Vught, aomsg van Symon
Blickman e.a. 15489. Met twee oudere transportbrieven. 1479 en 1546., 1479-1549
3 charters

1926

Transportbrief van een erfcijns, groot 3½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
woonhuis, schuur, hof, akker- en weiland, gelegen ter plaatse genaamd 'aan d' Asbroeck',
toekomende aan Andries, z. v. w. Roelof Janszoon Beniers. 1629. Met twee oudere
transportbrieven. 1607 en 1628., 1607-1628
3 charters

4.4.15 In Enschot
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1927

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een hoeve
'ter Waghen', en op andere goederen, aomsg van Henricus Cloot. 1608. Met twee
oudere transportbrieven. 1533 en 1584., 1533-1584
3 charters

4.4.16 In Geﬀen
1928

Notariële clausule uit het testament van Peterke, d. v. Jan Henrixzoon, waarbij zij aan de
armen van het Grootgasthuis een erfcijns, groot 2 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op de
hof van Henrick Deenen, gelegen op 'de Papendyk', schenkt. 1600. Met oudere schepentransportbrief van Geﬀen. 1566., 1566-1600
1 stuk en 1 charter

1929

Eigendomsbewijzen van 2 erfcijnzen, resp. groot een halve en 1½ Carolusgulden 's jaars,
gevesgd op een huis, erf, hof en land, gelegen in de parochie van Gestel bij Herlair, ter
plaatse gezegd 'Thede', aomsg van Katharina, d. v. w. mr. Johannes van der Beeck,
weduwe v. w. Nycolaas Zegers. 1539. Met 2 oudere transportbrieven, beide van 15278.,
1527 - 1539
4 charters

4.4.17 In Gestel bij Herlaar(St. Michielsgestel)
1930

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

1931

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot ﬂ 176.30 's jaars, eerjds toebehorende aan
het convent van Orthen, gevesgd op een hoeve, gelegen ter plaatse gezegd 'Haanwyk',
aomsg van de rentmeester der episcopale goederen over de stad en Meierij van 'sHertogenbosch. 1774. Met vijf daarbij behorende brieven. 1704-1774., 1704-1774
1 charter en 5 stukken

4.4.18 In Heesch
1932

Uitgie, in erfcijns, door Joannes, z. v. Henric Colen de Helt, aan Rodolphus Arnoldus,
schoenmaker, en Theodericus Lambertus Diericxzoon van een stuk land tegen eenjaarcijns
van 2½ Carolusguldens. 1570., 1570
1 charter

1933

Testament van Arnoldus Cleynmanszoon en Aleyd, echtelieden, waarbij zij o.a. de armen
v/h Grootgasthuis begiigen met een erfcijns, groot 2 pond 's jaars. 1420. Met twee
oudere transportbrieven. 13912 en 1415., 1391-1420
3 charters

4.4.19 In Heeswijk
1934

Testament van Paulus van Gheﬀen, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, vermaakt. 1419. Met oudere transportbrief. 1413.,
1413-1419
2 charters

4.4.21 In Lithoijen, Lith en Groot Lith
1935

Testament van Johannes Tumeler, waarbij hij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis
vermaakt 3 erfcijnzen, resp. groot 5, 1 en 6 pond 's jaars, gevesgd op goederen gelegen
in de parochiën van Lyoyen en Roesmalen. 1439. Met twee oudere trans portbrieven.
1428 en 1430., 1428-1439
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3 charters
1936

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op goederen, gelegen
in de parochiën van Lythoyen, Tefelen en Os, aomsg van Henricus Dicbier. 1391., 1391
1 charter

1937

Testament van Hillegonde Dirxzoon, waarbij zij o.a. aan de armen van het Groot gasthuis
de hel in een erfcijns, groot 3 gouden Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op landerijen
gelegen in de parochie van Lyoyen, vermaakt. 1494. Met oudere transportbrief, 1487
en een extract uit de akte van scheiding en deling, verleden voor schepenen van Lioyen,
van de nagelaten goederen van Willem van der Gra en zijn huisvrouw Aelit, 1549., 1549
2 charters en 1 stuk

1938

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 oud schild 's jaars, gevesgd op een stuk land
gelegen in de parochie van Groot Lyt, aomsg van Henricus van Utvinckel e.a. 1445. Met
twee oudere transportbrieven. 13912 en 13991400., 1391-1400
3 charters

1939

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en daaraan liggende landerijen, gelegen te Lith, ter plaatse gezegd 'de Liensvelden',
toekomende aan heer Reynder Colﬀ, priester. 1607., 1607
1 charter

1940

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 56 in 18 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op
landerijen, gelegen in de parochie van Lioyen, ter plaatse gezegd op 'de Kaconiën',
in 'Lachartshoeve', in 'den Gheer', 'Spapenhoeve', in 'den Block' en 'Robbertshoeve',
aomsg van de rectoren v/d St. Anthoniskapel, St. Corneliskapel, St. Annakapel, St.
Petrus en Pauluskapel en van de patroon en deken der fabriek v/d St. Jacopskapel,
allen te 's-Hertogenbosch. 15567. Met oudere transportbrief, 1512 en een uitspraak
in een geschil, gevoerd voor de schepenen van 's-Hertogenbosch, tussen het Groot
gasthuis, eiser, ener- en Cornelis Goyartszoon en Aelken, weduwe van Willem Janszoon,
verweerders, anderzijds over de betaling van voorschreven rente, ten gunste van eiser.
15689., 1512-1569
2 charters en 1 stuk

1941

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 gouden Philipsguldens ‘s jaars, gevesgd
op 1½ morgen land gelegen in de parochie van Lioyen, gezegd 'den Noddenhovel',
alsmede gaande uit 7½ hond land gelegen alsvoor, gezegd 'den Byeshovel', aomsg van
de executeurs van het testament v. w. Theodericus Kyevits, priester. 1533. Met oudere
transportbrief. 1514., 1514-1533
2 charters

1942

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 18 Rijnse guldens ‘s jaars, gevesgd op een
morgen land gelegen in de parochie van Lioyen, ter plaatse gezegd 'Lange Beemden',
benevens gaande uit landerijen gelegen in de parochie van Lit, ter plaatse gezegd
'Kerysveld, Stegeakker, de Langeweyden, Matheushoeve, Swevershoeve', alsook uit een
huis, erf en hof ter plaatse gezegd 'die Worde' (of Woerde), alsmede drukkende op een ½
morgen land gelegen in de parochie van Kessel, ter plaatse gezegd 'Kesselsche Beemden',
aomsg van de executeurs van het testament van Johanna, d. v. w. Petrus Pels. 15356.
Met 2 oudere transportbrieven. 1513 en 1523., 1513-1536
3 charters

1943

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 18 Rijnse guldens ‘s jaars, gevesgd op 5
hond land gelegen in de parochie van Lioyen, ter plaatse gezegd 'Matheushoeve' en
'Spapenhoeve', benevens gaande uit landerijen, gelegen in de parochie van Groot Lit, ter
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plaatse gezegd 'Langeweyden, de Lange Kampen, Westerbeemden, achter Janshoeve',
aomsg van de executeurs van het testament van Johanna, d. v. w. Petrus Pels. 15356.
Met oudere transportbrief. 1513., 1513-1535
2 charters
1944

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 15 Rijnse guldens ‘s jaars, gevesgd op
landerijen, gelegen in de parochie van Lit, ter plaatse gezegd 'Cortweyden, Westerakker,
de Verste hoeve, Boexkamp, de Nederste weyde, de Bieschehoeve, Watgersmorgen, Jans
Bieschoeve en Janshoeve', aomsg van de innocent Arnoldus, z. v. w. Petrus van Oirle.
1590. Met drie daarbij behorende brieven. 15112, 1590 en 1595., 1590-1595
4 charters

1945

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op goederen gelegen in de parochie van
Lioyen. 14201., 1420-1421
1 charter

1946

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een stuk land
gelegen in de parochie van Groot Lith, ter plaatse gezegd in 'de Lijensvelden', af komsg
van Catharina, d. v. w. Oth Oens van Asperen, wed. van Wouters Bormans. 1624. Met
twee oudere transportbrieven. 15023 en 1590., 1502-1624
3 charters

1947

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op land
gelegen in de parochie van Lith, ter plaatse gezegd 'op de akkeren', aomsg van
Mechteld, d. v. w. Theodericus Gobels, wed. van Jacobus Rombouts. 1598. Met drie
oudere transportbrieven. 1548, 1561 en 1589., 1548-1598
4 charters

4.4.23 In Maren
1948

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Ghysbertus, z. v. w. Jacobus Jans zoon van
Gestel, van een stuk land, groot 1½ hond, gezegd 'den Uytersten camp', tegen eenjaarcijns
van 25 stuivers. 15456., 1545-1546
1 charter

4.4.25 In Nistelrode
1949

Vonnisbrief, waarbij aan het Grootgasthuis wegens wanbetaling worden verkocht 2 zester
raapzaad, 2 stenen vlas en 4 kapoenen 's jaars, gevesgd op: 1. een hoeve, genaamd 'het
goed ter Huen', gelegen te Nystelre, ter plaatse gezegd Vorstenbosch; 2. land gelegen te
Vechel, ter plaatse gezegd 'de honderd bunders' en 3. land gelegen te Dynther, ter plaatse
gezegd Vorstenbosch, genaamd 'Baxhoeve'. 1515. Met drie oudere brieven, 2 van 1428
en 142930, benevens een cerﬁcae van de schepenen van Nistelrooy, afgegeven ten
verzoeke van Ariken, weduwe v. w. Goossen Goossens betreﬀende de vele rampen die
haar vader, Hanrick Ariens, in jden van oorlog getroﬀen hebben. 1610., 1429-1610
5 charters

4.4.26 In Nuenen
1950

Ongedateerd extract uit het testament van Agnes, d. v. Joachim van den Bosch d.d. 21
maart 1581, waarbij zij aan het Grootgasthuis een rentebrief, groot in kapitaal ﬂ25,-,
rentende ﬂ 1,50 per jaar, vermaakt. 16e eeuws., 1581
1 stuk

1951

Eigendomsbewijs van 2 erfrenten, resp. groot 28 gulden en 8 stuivers en 175 gulden 's
jaars, gevesgd op hoeven, eerjds toebehorende aan het convent van de Baselaars,
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gelegen te Nuenen en Schijndel, aomsg van de rentmeester der geestelijke goederen
over de stad 's-Hertogenbosch en over het kwarer van Maasland. 1777. Met vier daarbij
behorende brieven. 1709-1733., 1709-1777
2 charters en 3 stukken
4.4.27 In Nuland
1952

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, verschijnende op
1 oktober en gevesgd op onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd in 'Oud VinckeF,
aomsg van Henricus Cloot. 1608. Met oudere cynsuitgevings- en transportbrief. 1535
en 1585., 1535-1585
3 charters

4.4.28 In Nederween
1953

Eigendomsbewijs van 3 erfrenten, resp. groot 17 gulden 4 stuivers en 6 penningen,
behorende aan het convent te Ommelen bij Asten; 25 gulden 12 stuivers en 8
penningen en 20 gulden en 10 stuivers, behorende aan het convent van Soeterbeek,
onderscheidenlijk gevesgd op goederen te Someren, Opween onder Nuenen en
Nederween, aomsg van de rentmeester der geestelijke goederen in het kwarer van
Peelland. 1779., 1779
1 charter

4.4.29 In Oisterwijk
1954

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 134 gulden 's jaars, gevesgd op een hoeve
met toebehoren, gelegen te Udenhout, benevens van een erfrente, groot 11 gulden en
8 stuivers 's jaars, gaande uit 2 beemden, gelegen te Oisterwijk op 'de Stroom', welke
renten hebben toebehoord aan het convent van Oisterwijk, aomsg van de rentmeester
der geestelijke goederen van Kempenland en Oisterwijk. 1776. Met vijf daarbij behorende
brieven. 1728-1776., 1728-1776
3 charters en 3 stukken

4.4.30 In Oirschot
1955

Notarieel extract van 1618 van het testament van Maria Moins, laatste weduwe van
Jeronimus de Cort dd. 14 april 1612, waarbij zij o.a. aan de kerk van het Groot gasthuis
een erfcijns, groot 6 gulden en 15 stuivers 's jaars, vermaakt onder last van het houden
van 6 jaarlijkse sermoenen in voorschreven kerk. Met twee oudere transportbrieven.
15323 en 1537., 1532-1537
2 charters en 1 stuk

1956

Testament van Everart Marcelis Willemszoon en Maria, d. v. Arnt Hoirnkens, echtelieden,
waarbij zij o.a. het Grootgasthuis begiigen met een erfcyns, groot 1 Peter 's jaars,
gevesgd op onderpanden gelegen aan 'den Papenvoert'. 15178. Met oudere
schepenbrief van Oirschot betreﬀende deze cijns. 1510., 1510-1518
2 charters

1957

Testament van Aleyt, d. v. Ariaen Pouwels, huisvrouw van Henrick Morsselers, Ziek
liggende in het Grootgasthuis, waarbij zij aan dat gasthuis, wegens de goede diensten
aan haar bewezen, vermaakt een erfcijns, groot 4 Carolusguldens 's jaars, die de kinderen
van Bernt, z. v. w. Wouter Willems te Oirschot haar geldende zijn, terwijl zij de arme
miserabele personen, die in voorschreven gasthuis dagelijks worden opgenomen,
begiigt met de opbrengst van al haar ander te verkopen goed. 1544. Met twee oudere
transportbrieven. 15356., 1535-1544
3 charters
Pagina 331

1958

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Aerle', benevens gaande uit 'den
Broeckbeemd', gelegen alsvoor, aomsg van Petrus, z. v. Willem Wouterszoon van den
Venne. 1592. Met oudere transportbrief. 15656., 1565-1592
2 charters

4.4.32 In Moergestel
1959

Een rente, groot ﬂ7,50 bij reduce betaald wordende met ﬂ5,-, verschijnende jaarlijks
op 1 mei, het Grootgasthuis voor de hel aangekomen als erfgenaam v. w. Margareta
van Brienen, die op 13 augustus 1760 in genoemd gasthuis werd opgenomen en daarin
op 3 november 1762 is overleden en welke rente Margareta voornoemd voor de hel
verkregen had van Johanna van Brienen, weduwe van Jacobus Rietvelt, volgens transport
van 27 juli 1753., 1753-1762
1 stuk

4.4.33 In Orthen
1960

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd in 'de Vlierdt' en aan 'de Vrythoef', aomsg
van Johannes van der Meer. 15612. Met oudere transportbrief. 153940., 1539-1562
2 charters

4.4.34 In Oss
1961

Twee clausulen uit het testament van Johannes van der Hoeven, waarbij hij o.a. de armen
van het Grootgasthuis begiigt met al de goederen hem aanbestorven v. w. Walterus
Delyenzoon, benevens met een erfcijns, groot 5 pond ‘s jaars. 1428. Met drie oudere
brieven. 138990, 1421 en 1427., 1389-1427
7 charters

1962

Testament van Yda Batenszoens, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfcijns, groot
1 pond ‘s jaars, vermaakt. 1452., 1452
1 charter

4.4.35 In St. Oedenrode
1963

Testament van Souburgis Wall, waarbij zij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis een
erfcijns, groot 3 pond ‘s jaars, vermaakt. 14778. Met oudere transportbrief. 14578.,
1457-1477
2 charters

1964

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond ‘s jaars, gevesgd op een stuk land
gelegen ter plaatse gezegd 'Ollant', toekomende aan Adrianus Kostkens, convers in het
Grootgasthuis. 15034., 1503-1504
1 charter

1965

0

1966

0

1967

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof
en landerijen, aomsg van Judocus Karee(s)t van Keulen, 15489. Met twee oudere
transportbrieven, 14512 en 1546, benevens een procurae van mr. Joost Careest,
ingezeten poorter der stad Antwerpen en zijn huisvrouw Gheertruydt Blickmans, op
Symon Blickmans en Cornelis van Sambeke, lakenkoopman, tot verkoop van cijnzen.
15467, 1451-1547
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4 charters
1968

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 gulden in 4 gulden 's jaars, gevesgd op
onderpanden gelegen, ter plaatse gezegd 'Eerde', aomsg van het huis der arme klerken
St. Gregorius te 's-Hertogenbosch. 1505. Met constuebrief, 1502 en een memorie
omtrent deze cijns, 1574., 1502-1574
2 charters en 1 stuk

1969

Schepengeloe van Gerit van Engelen voor de rentmeester der O. L. Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch inzake een som groot 100 Carolusguldens à 5%, onder
verband van goederen gelegen 'op Olland'. 1676., 1676
1 charter

1970

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 88 gulden en 3 stuivers 's jaars, gevesgd op 'de
Decanie of Dekense hoeve', benevens gaande uit 'de grote en kleine Catalynenbeemd' en
een beemd in 'Jackschot', welke onderpanden in erfpacht uitgegeven zijn aan Hendrik en
Dirk van de Reyd, aomsg van de rentmeester der geestelijke goederen, kwarer van
Peelland. 1779. Met oudere transportbrief. 1728., 1728-1779
2 charters

4.4.36 In Rosmalen
1971

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, toekomende aan de gebroeders
Jacobus en Arnoldus Huyben. 14834., 1483-1484
1 charter

1972

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Lya Dirxzoon.
1474., 1474
1 charter

1973

Notariële akte, waarbij Alard Baliart, deken v/d St. Petruskerk te Boxtel, Gerardus
van Eyck, cantor en kanunnik v/d St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en Jacobus van
Eyck, aan het Grootgasthuis overdragen een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, gevesgd
op onderpanden gelegen, ter plaatse gezegd 'op den Eerthoven'. 1507. Met oudere
vonnisbrief. 14223., 1422-1507
2 charters

1974

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op
onderpanden gelegen, ter plaatse gezegd 'Heze' op de Cruysstraat, aomsg van
Wilhelmus Wouterszoon alias Nysen. 1552., 1552
1 charter

1975

Transport door Peter, z. v. w. Everard Broessen, aan Margaretha, d. v. w. Goetscalc
Engbertszoon, huisvrouw van Adrianus Wyntkens, van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars,
gevesgd op land gelegen, ter plaatse gezegd 'Heze op den Roemput'. 15201., 1520-1521
1 charter

1976

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 Carolusguldens en 15 stuivers 's jaars, gevesgd op
land gelegen, ter plaatse gezegd 'die Hooge Vlierdt', toekomende aan Hillegonda, weduwe
van Arnoldus van Wesel. 1551., 1551
1 charter

1977

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof, gelegen ter plaatse gezegd 'Heze', aomsg van Petrus Theodoricus
Roelofszoon van Dueren. 1621. Met oudere cijnsuitgevingsbrief. 1542., 1542-1621
2 charters
Pagina 333

4.4.37 In Schijndel
1978

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 23 in 1 pond 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof, gelegen ter plaats gezegd 'aan die straat,' benevens van een erfcijns, groot 20
schellingen 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof, aomsg van Adrianus, z. v. Yewam
Rysels van Druenen e.a. 15045. Met drie oudere transportbrieven, 1469, 1477 en 1484.,
1469-1505
4 charters

1979

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van Rutgerus
Loesmeker. 1452. Met oudere transportbrief. 14234., 1423-1452
2 charters
Zie Reg. Nrs. 597 en 1090. N.B. Hieraan ontbreekt een brief dd. 9 mei 1477, groot 4 ponden 's
jaars, welke cijns met de 40 schellingen werden betaald met ƒ2,10. In dorso gemerkt: 731. De
omslag gemerkt: 279.

1980

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Jan Lucas van den Bogaart te Schijndel van
6 lopenzaads land gelegen, ter plaatse gezegd 'het oud Eyndveld', tegen eenjaarcijns van
16 gulden. 1741., 1741
1 charter

1981

Vesging door Johannes, z. v. w. Paulus van den Hoevel voor het Grootgasthuis van
een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, losbaar met 6 Rijnse guldens, gevesgd op een
maalderzaads land gelegen, ter plaatse gezegd 'Eelde'. 1516., 1516
1 charter

1982

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en
hof, aomsg van Mathys, z. v. w. Ghysbertus van der Heyden. 15112. Met oudere
transportbrief. 1477., 1477-1512
2 charters

1983

Twee uireksels uit het testament van Goeswinus van den Hoevel, verleden voor notaris
Fredericus Goeswinus Schaeck, presbiter Traiectensis diocesis, waarbij hij o.a. aan de
armen van het Grootgasthuis een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, vermaakt. 15167. Met
drie oudere brieven, 1447, 1450 en 15089., 1447-1517
3 charters en 2 stukken

3776

Aankomstel van een erfpacht van ½ mud uit goederen in Someren, 1438., 1438
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 1983a

4.4.38 In Sphout
1984

Testament van Giselbertus Roesmont, waarbij hij o.a. aan de armen en nonnen van het
Grootgasthuis 24 in een erfcijns, groot 4 gouden Beijerse guldens 's jaars, vermaakt.
1467. Met drie oudere transportbrieven van 1455., 1455-1467
4 charters

1985

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 24 in 4 gouden Beijerse guldens ‘s jaars,
aomsg van Adriana van Derenthen. 14734., 1473-1474
1 charter

4.4.40 In Tilburg
1986

Eigendomsbewijs van 2 renten, resp. groot 30 en 20 stuivers ‘s jaars, gevesgd op
goederen, gelegen achter de kerk bij het hekken, benevens gaande uit onderpanden,
gelegen in de Commerstraat, aomsg van Rycxken, weduwe van Jaspar Godtscalcx van
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den Kerckhof 1577. Met een oudere vestbrief v/d schepenen van Tilborch en Goerle,
15734 en een transportbrief. 1574, 1573-1577
3 charters
1987

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens ‘s jaars, gevesgd op 2
woonhuizen met schuur en landerijen, gelegen ter plaatse gezegd 'aan de hoeve by St.
Quiryns stock', benevens gaande uit een akker land, genaamd 'den Stapakker', aomsg
van Peeter, z. v. Willem, z. v. w. Henrick Smollers te Tilborch. 1617, 1617
1 charter

1988

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, aomsg van Theodericus en
Arnoldus van Vechel en mr. Henricus de Boert. 150910. Met oudere transportbrief.
14712., 1471-1510
2 charters

1989

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 gulden en 16 stuivers ‘s jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse 'den Dorrenhoek', aomsg van Handrick, z. v. Denis
Hendricxen te Vechel. 1628., 1628
1 charter

1990

Clausule uit het testament van Mechteld van Tilborch, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, schenkt. 1491. Met drie oudere brieven
van deze cijns. 1424, 1439 en 1449., 1424-1491
3 charters en 1 stuk

1991

Transport door het Grootgasthuis aan Johannes Posteleyns van al de roerende en
onroerende goederen, die gezegd gasthuis zijn aangekomen van Everardus Broek, met
uitzondering van een erfcijns van 8 pond 's jaars, 1493. Met oudere schepentransportbrief
van Sente Oden Rode betreﬀende deze cijns. 1481., 1481-1493
2 charters

1992

Renunciaebrief van 4 kapoenen en 4 hoenders 's jaars, toekomende aan Nycolaas van
Coelen. 1427. Met twee oudere brieven. 1396 en 1422., 1396-1427
3 charters

1993

Schepenbrief betreﬀende de schng door Frans van Uden, priester, van zondagse
sermonen voor het volk in de kapel van St. Pieter te 's-Hertogenbosch op het
Ortheneinde, waartoe hij aan de meester van het Grootgasthuis overdraagt een erfcijns,
groot 12 Carolusguldens 11 stuivers en 1 oirt 's jaars, gevesgd op een hoeve met toe
behoren, genaamd 'de hoeve van Middegael', gelegen te Vechel, benevens een erfrente,
groot 18 Carolusguldens en 5 stuivers 's jaars, ten laste van de Staten van Brabant, onder
bepaling, dat de gasthuismeester voornoemd zal zorgdragen voor de jaarlijkse betaling
van: a. 7 pond aan het kapiel van St. Jan voor de aan te wijzen priester; b. 4 pond aan de
koster van St. Pieter en c. 1 pond per sermoon aan de predikant, terwijl bij het vervallen
dezer sermonen de voorschreven inkomsten, onder zekere voorwaarden, moeten
overgaan op de kapelaans en koster van de St. Pieterskapel, het Grootgasthuis, het H.
Geesthuis en de predikheren te 's-Hertogenbosch. 1556. Met oudere transportbrief.
1555., 1555-1556
2 charters

4.4.43 In Vinkel
1994

Eigendomsbewijs van een erfcijns van 60 Carolusguldens van een erfcijns groot 100
dergelijke guldens 's jaars, gevesgd op onderpanden, gelegen 'in Monicxvinckel',
aomsg van mr. Gysbert van Hamel, dokter i/d rechten en raad der stad 'sPagina 335

Hertogenbosch, z. v. w. Daniël, in leven president dezer stad. 1661. Met oudere
pachtuitgevingsbrief. 1628., 1628-1661
2 charters
4.4.44 In Vught
1995

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 8 schellingen en 8 denarii 's jaars, aomsg van
Henricus Coel Cnode en Wilhelmus Clinckaert. 14201. Met een verklaring inzake een
erfcijns, groot 3 nobelen 's jaars, voor het Grootgasthuis, 1401 en een transport brief,
14101., 1401-1421
3 charters

1996

Notariële clausule uit het testament van Mechtelt, wege d. v. w. mr. Jan Derkennis,
burgeres der stad 's-Hertogenbosch, d. d. 11 april 1586, waarbij zij aan het Groot gasthuis
een rente, groot 1½ gulden 's jaars, vermaakt. Met oudere transportbrief, 1564, en een
akte van scheiding en deling der nagelaten goederen v. w. Jan Derkennes voornoemd.
1572., 1564-1586
2 charters en 1 stuk

1997

Kopie-testament van Frans Bogart en Adriana, zijn huisvrouw, d. v. Jan van Roy, waarbij
zij o.a. het Grootgasthuis begiigen met: a. een erfcijns, groot ﬂ 18,- 's jaars, gevesgd
op onderpanden, gelegen in de hoeve onder de parochie van St. Lambertus te Vucht,
eerjds toebehorende aan Claes van Malssem; b. een morgen land, gelegen te Maren;
c. ﬂ 50,- 's jaars, ten laste van de Staten van Brabant; d. ﬂ25,- 's jaars, ten laste van de
Domeinen. 1562. Met oudere transportbrief, 1555 en een notarieel extract uit de akte van
scheiding en deling tussen jonkheer Johan van Doern en jonkheer Amold Monincx. 1604.,
1555-1604
1 charter en 2 stukken

1998

Ongedateerde kopiën v/h testament van Goyard van Engeland d.d. 9 juni 1616, waarbij
hij o.a., onder zekere voorwaarden, vermaakte aan: I. het Grootgasthuis: 1. 3 percelen
uiterwaard, groot in totaal 13 morgen en 2 hond, gelegen onder Driel over de Maas
aan de Alemse of Gewandse zijde; 2. 2 erfcijnzen, ieder groot ﬂ 3,- 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen te Nuland en Helvoirt bij de kerk; II. de nonnen v/h Grootgasthuis:
1. 2 erfcijnzen, resp. groot 2½ Rijnse guldens en 4 pond 's jaars, gaande uit onderpanden,
gelegen onder de parochie van St. Lambertus te Vught in de Taterstraat en uit land onder
Orthen, genaamd 'Slagen'; 2. een hopveld onder Berlicum. Hierbij: transport- en andere
brieven betreﬀende deze onroerende goederen en grondrenten, 1505, 1549, 15991600,
2 van 1600, 1602, 1606 en 1613; een stamboom van Lambert Vastaarts; een extract uit
het testament van Goyard van Engeland en zijn vrouw Zeeuwken Vastaarts met codicille,
1602, benevens een memorie omtrent de door Goyard voorschreven gefundeerde
jaarlijkse maaljd in het Grootgasthuis op zijn jaargejde., 1505-1616
7 charters en 6 stukken

N.B. Betre de cijns, groot ƒ 2,50 (Zie II, sub 1). Aan de schepenbrief van Dryel dd. 5 sept. 1600
hangen de 2 schepenzegels van Egen Dirck Egen Dirckszoon en Roei Mathyszoon in groene was. In
dorso gemerkt: 365, 412, 919 en 940. De omslag gemerkt: 303.

4.4.45 in Waalre
1999

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op
verschillende onderpanden, gelegen in de parochie van Wadelre, aomsg van Henricus
van Esch, z. v. w. Jaspar. 1593. Met twee oudere brieven betreﬀende deze cijns. 15278 en
(1593)., 1527-1593
3 charters
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2000

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 9 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen,
ter plaatse gezegd 'op Stal en Cruyseycken', aomsg van Ambrosius Bruysten e.a. 1529.,
1529
1 charter

2001

Eigendomsbewijs van 34 deel in een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd
op een huis, erf, schuur en 3 lopenzaads land, aomsg van Goyaert, z. v. w. mr. Goyaert
Grootaerts van Os, de jonge. 1628. Met vier oudere transportbrieven. 1509-1562.,
1509-1562
5 charters

2002

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op land, ter
plaatse gezegd 'het Schoet, in het Cloetken', benevens gaande uit land en een huis, erf en
hof, gelegen aan de Keyserstraat, aomsg van Marcelius, z. v. w. Theodericus van den
Camp. 1525. Met ongedateerde notariële kopie., 1525
1 charter en 1 stuk

4.4.48 In Berlicum
1918

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van Johannes,
z. v. Lambertus Janszoon. 1537. Met drie oudere transportbrieven. 14578, 1469 en 1471.,
1457-1537
Zie Reg. Nrs. 1194. 1344 en 1376. N.B. In dorso gemerkt: 544. De omslag gemerkt: 184.

4.5 Geloen terzake van verkoop van landerijen en een huis
4.5.1 In Lithoijen
2003

Geloe van Peeter Thomas te Teefelen aan het Grootgasthuis tot betaling van 300
gulden met 3½ % rente, terzake van koop van 3 morgen land te Lithoyen, genaamd 'de
Loerweyen'. 1749., 1749
1 charter

4.5.2 Bij Vlijmen
2004

Schepengeloe van Cornelis van Warmont en Maria van Vechel aan het Grootgasthuis
tot betaling van 250 Carolusguldens met 3½ % rente, terzake van koop van 5 morgen land
met moer, gelegen in 'de polder van den Ham' bij Vlijmen. 1749., 1749
1 charter

4.5.3 In Oss
2005

Eigendomsbewijs van ¼ in een kamp land, gelegen ter plaatse genaamd 'op Hovel',
aomsg van Jan Lamberts. 1657. Met een verklaring omtrent de ligging en het recht van
uitweg over voorschreven kamp. 1657., 1657
2 charters
N.B. Uit beide charters blijkt, dat de hel van gezegde kamp reeds aan het Grootgasthuis
toebehoorde. Dit land werd verkocht aan Jan Gysberts van Heumen, die op 26 april 1749,
ingevolge deze koop, hee geloofd een kapitaal van ƒ300.— à 3½%. In dorso gemerkt: 595. De
omslag gemerkt: 321.

4.5.4 In ’s Hertogenbosch
2006

Geloe van Jan van Dam te 's-Hertogenbosch aan het Grootgasthuis tot betaling van 400
Carolusguldens met 3½ % rente, terzake van koop van een huis met erf, gelegen tegenover
de Verwerstraat, genaamd 'den Blinden Spiegel'. 1749., 1749
1 charter
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4.6 Uitgezee kapitalen
4.6.1 Naonale schuld
2007

Drie bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal
resp. ﬂ130800,-, ﬂ37750,- en ﬂ37,65 à 3%, ten name van het Groot gasthuis. 1811., 1811
3 stukken
N.B. Deze bewijzen hebben betrekking op geconverteerde obligaën en renten ten laste van de
Generaliteitslanden, het kwarer van Nijmegen, de Staten van Brabant en de provinciën Zeeland
en Groningen. De renten zijn ingegaan op 1 juli 1809. Folio's 1 t/m 176 en 256 v/h register van
Naonale Schuldbrieven en Losrenten. (Inv. nr. 1825).

2008

Een bewijs van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal ﬂ
12400,- à 5 %, ten name van het Grootgasthuis. 1812, 1812
1 stuk

2009

Een bewijs van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal ﬂ4400,à 4%, ten name van het Grootgasthuis. 1812., 1812
1 stuk

2010

Een bewijs van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal ﬂ
11198,- à 4 %, ten name van het Grootgasthuis. 1812., 1812
1 stuk

2011

Drie bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal
resp. ﬂ2000,-, ﬂ5000,- en ﬂ1101,75 à 2½ %, ten name van het Grootgasthuis. 1811, 1811
en 1812., 1811-1812
3 stukken

2012

Een bewijs van inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld, groot in kapitaal ﬂ361,à 4%, ten name van het Grootgasthuis. 1812., 1812
1 stuk

4.6.2 Schuldbrieven ten laste van de stad ‘s Hertogenbosch
2013

Obligae, groot in kapitaal ﬂ 1600,- à 3 %. 1734., 1734

2014

Obligae, groot in kapitaal ﬂ 2000,- à 2½ %. 1736., 1736

2015

Obligae, groot in kapitaal ﬂ 1000,- à 2½ %. 1738., 1738

2016

Obligae, groot in kapitaal ﬂ4000,- à 3 %. 1750., 1750

2017

Obligae, groot in kapitaal ﬂ3700,- à 5%, voortspruitende uit in requisie geleverde
goederen, 1798., 1798
1 stuk

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

4.6.3 Schuldbrieven ten laste van de stad Grave
4.6.4 Schuldbrieven ten laste van de stad Nijmegen
4.6.5 Schuldbrieven ten laste van parculieren
4.6.5.1 In Veldhoven
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2018

Schuldbrief, groot in kapitaal 43 Carolus guldens à 5 %, ten laste van Wouter Peeters te
Velthoven, toekomende aan het Grootgasthuis. 1688., 1688
1 charter

4.7 Huizen en landerijen
4.7.1 In de stad
4.7.1.1 In de Nieuwe Gasthuisstraat en Waterstraat
2019

Eigendomsbewijs van een huis, erf, hof of ledige plaats, put met pomp, achterhuis met
gebruik van een kelder onder een ander huis; het huis uitgang hebbende door een poort
in de nieuwe Gasthuisstraat, het achterhuis met een deur of poort in de Waterstraat,
gelegen te 's-Hertogenbosch in de nieuwe Gasthuisstraat naast het water, benevens van
drie huizen met ledige plaatsen, gelegen alsvoor in de Waterstraat, tussen het water
de Dieze genaamd enerzijds en voorschreven achterhuis anderzijds, bezwaard met 4
erfcijnzen, aomsg van Bernardt, z. v. w. Jans Somers. 1643. Met deren oudere brieven
van deze goederen. 1593-1643., 1593-1643
14 charters
N.B. In dorso gemerkt: 267. De omslag gemerkt: 433. De rentmeester v/h Grootgasthuis, die het
huis in de nieuwe Gasthuisstraat bewoonde, genoot tot 1745 vrije woning. Van dat jaar af moest
hij echter voor het behangsel betalen ƒ 6.— per jaar, welk bedrag, met ingang van 1 januari 1777,
werd verhoogd op ƒ8.— per jaar.

4.7.1.2 Binnen de poort van het Grootgasthuis
2020

Uitgie door het Grootgasthuis aan vrouwe Johanna Charloa Boyd, weduwe van mr.
Ewoud Hendrik Storm van 's-Gravesande, van een ledig erf tegen een jaarcijns van ﬂ7,50.
1778., 1778
1 charter

2021

Uitgie door het Grootgasthuis aan vrouwe Mathea Udens, laatste weduwe van Leonard
de Marcq, van een ledig erf tegen een jaarcijns van ﬂ7,50. 1778., 1778
1 charter

4.7.1.3 Achter de Tolbrug en in de Tolbrugstraat
2022

Eigendomsbewijs van een beemd, gelegen achter het huis, gezegd 'het huis van Geﬀen',
met het recht van uitweg naar de Tolbrugstraat, aomsg van Gerardus van Vladeracken
Johanneszoon, heer van Geﬀen, miles Jerosolimitanus. 1557., 1557
1 charter

2023

Autheneke kopie van 1615 van het testament van Peeter Ryckarts, vader van het
Grootgasthuis, en Lysken, zijn huisvrouw, d. v. Leonart Hermans, d.d. 16 mei 160 waarbij
zij o.a. aan de arme Zieken van voorschreven gasthuis, onder zekere voorwaarden, en na
overlijden van de langstlevenden een obligae, groot 212 gulden benevens twee huisjes,
gelegen achter de Tolbrug aan de Voorstraat, naast de poort van de gasthuisbeemd,
vermaken en hen verder tot universele erfgenamen stellen, 1615
1 stuk

4.7.2 In de vrijdom der stad
4.7.2.1 Buiten de St. Janspoort
4.7.3 Buitende vrijdom der stad
4.7.3.1 In Oijen
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2024

Kopie uit het testament van Gerart, z. v. w. Goyart Geritszoon van Geﬀen, brouwer en
bakker van het Grootgasthuis, waarbij hij o.a. aan de armen van dat gasthuis een morgen
land, vermaakt. 1604. Met twee oudere schepenbrieven van Oss en Herpen. 15467 en
1592., 1546-1592
2 charters en 1 stuk

4.8 Tienden
4.8.1 In het algemeen
2025

'Generale memorie van recht, overgegeven aan den Raad en Leenhoven van Braband
en Landen van Overmaze, uit naam ende van wegen diverse beziers van enden, alle
geheven wordende in de Meierij van 's-Bosch, voor het grootste gedeelte bestaande
in Laïcale Feudale en de overige in z.g. Novale of Dominale Tienden, in de text deser
memorie bij de applicae van de gronden van recht op dezelve nader te speciﬁceeren
met benoeming van de respecve Possesseurs, en zulks tot demonstrae, dat derzelver
Tienden allen ongehouden zijn om te contribueeren tot het bouwen, vernieuwen,
repareeren en onderhouden der kerken en toorens met allen hetgene daartoe behoort
en mitsdien van die last onder reverene, ingevolge haar Hoog Mogende Placaat van den
16n January 1778, behoren te worden vrij verklaart.' 18e eeuw., 1700-1799
1 deel

4.8.2 Granen
4.8.2.1 In Asten
2026

Notariële kopie van een schepenbrief d.d. 28 maart 1580, waarbij de executeurs v/h
testament van Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher d.d. 8 september 1575
aan de arme Zieken v/h Grootgasthuis overdragen de hel in een koren- en smalend,
gelegen in de parochie van Asten, zijnde het bij genoemd testament toegewezen 15 deel
v/h overschot van al haar nagelaten goederen na betaling van alle legaten en schulden.
1778. Hierbij: een notariële kopie van een schepenbrief d.d. 4 mei 1626, waarbij Hendrik
Mallants, z. v. w. Gerard Henrickzoon, als successeur van Susanna, n. d. v. Aelbert van
Deventher, aan de arme zieken v/h Grootgasthuis overdraagt al het recht en ace hem
competerende in zekere end, genaamd 'Brasel- en Kerkend', gelegen in de parochie
en heerlijkheid van Asten, jaarlijks opbrengende ongeveer 2 mud rogge. 1778; een
verzoekschri van de regenten v/h Grootgasthuis aan de raad en leenhof van Brabant
en Landen van Overmaze, om de koren- en smalenden te Asten, aan voorschreven
gasthuis gedevolveerd en getransporteerd, vrij te stellen van de verplichte contribue, als
bedoeld in de arkelen 1 en 2 v/h Placaat v/d Staten Generaal der Verenigde Nederlanden
van 16 januari 1778, zulks op grond, dat deze enden nimmer in handen van geestelijke
personen of corpora zijn geweest, benevens verschillende stukken op deze end
betrekking hebbende. 13667-1789., 1366-1789
17 stukken

4.9 Rogge, in natura betaald wordende, gevesgd op onderpanden gelegen buiten de stad
4.9.1 In Berchem
2027

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een kamp
land, aomsg van Agnes, d. v. w. Johannes Henrix. 1529. Met twee oudere brieven. 1433
en 1518., 1433-1529
3 charters

4.9.2 In Berlicum
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2028

Eigendomsbewijs van een'erfpacht, groot 10½ zester rogge 's jaars, aomsg van
Johannes, z. v. w. Petrus Wouterszoon. 1399., 1399
1 stuk

2029

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 zester rogge 's jaars, aomsg van Adrianus
Jan Peters. 1478., 1478
1 charter

4.9.3 In Boxtel en Liempde
2030

Testament van Johannes van Rode en Yda, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. de armen van
het Grootgasthuis begiigen met een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars. 1418.,
1418
1 charter

2031

Testament van Margareta, d. v. w. Johannes Rycoldus, weduwe van Gysbertus Tolync,
huisvrouw van mr. Arnoldus Coelborner, waarbij zij o.a. aan het Grootgast huis een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1511. Met oudere transportbrief. 1449.,
1449-1511
2 charters

4.9.4 In Dinther
2032

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud in 4 mud rogge 's jaars, gevesgd op
goederen, gelegen in de parochiën van Dynther en Scynle, aomsg v/d executeurs v/
h testament van Johannes de Ponte. In tweevoud, 1423. Met en daarbij behorende
stukken. 1419-1517., 1419-1517
9 charters en 2 stukken

2033

Uitgie, in erfpacht, van een stuk land tegen een jaarpacht van 2½ zester rogge. 1419.,
1419
1 stuk

4.9.5 In Drunen
2034

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, losbaar met 232
Carolusguldens, gevesgd op 9 geerden land en een hofstede, aomsg van de
executeurs v/h testament v. w. heer en mr. Peter Henricxzoon van Chaem, priester. 1580.
Met acht oudere brieven betreﬀende deze pacht. 1397-1563., 1397-1580
9 charters

4.9.6 In den Dungen
2035

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 9 zester rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

4.9.7 In Esch
2036

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan mr.
Johannes Basyn. 1357., 1357
1 charter

4.9.8 in Geﬀen
2037

Stukken betreﬀende de eigendom van 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Arnoldus
Stamelart van Uden en de Tafel v/d H. Geest te 's-Hertogenbosch. 1383-1440, 1383-1440
3 charters
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2038

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, aomsg van
Ermgardis Colner. 1442. Met twee oudere brieven betreﬀende deze pacht. 1425 en 1440.,
1425-1442
3 charters

2039

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 9 vaten rogge 's jaars, gevesgd op 6 vat-zaads
land, gelegen ter plaatse gezegd 'Tyborch', aomsg van Dirck Adriaen Suermonts. 1642.
Met twee oudere brieven betreﬀende deze pacht, beide van 1516, 1516-1642
3 charters

4.9.9 In Gestel bij Herlaar (St. Michielsgestel)
2040

Transportbrief van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, toekomende aan Jua
van Eindhoven. 13956. Met 2 oudere transportbrieven, 13945 en 1395, 1394-1395
3 charters

4.9.10 In Gestel bij Oisterwijk (Moergestel)
2041

Uitgie, in erfpacht, door Laurenus van der Beeken aan Adam z. v. w. Simon
Wouterszoon van een huis, erf en hof met land tegen een jaarpacht van een half mud
rogge. 1461., 1461
1 charter

4.9.11 In Haren
2042

Testament van Dirck, z. v. w. Goyarts van Creyelt, verleden voor notaris Petrus Pelgrom,
waarbij hij o.a. aan de armen h Grootgasthüis een erfpacht groot 6 mud rogge ‘s jaars,
losbaar met 300 Carolusguldens, vermaakt. 15345. Hierbij twee notariële akten, waarbij
Daniël van Vlierden, als meester v/h Grootgasthuis, erkent van Herman Pelgrom Dircxzoon
en Ghysbert Herincx, als executeurs van voorschreven testament, ontvangen te hebben 4
erfpachten, resp. groot 2, 2, 1 en 1 mud rogge ‘s jaars, gevesgd op goederen, gelegen in
de parochiën Haren, Helvoirt, Geﬀen en Druenen, 1538 en drie oudere transportbrieven,
1448, 14534 en 14545., 1448-1538
6 charters

2043

Akte, waarbij de executeurs van het testament van Hillegond en Catharina, dochters
v. w. Rodolphus Henricszoon van Gestel, overdragen aan Elisabeth van Leendt c.s. het
vruchtgebruik en aan de armen v/h Grootgasthuis de eigendom van een erfpacht, groot
1½ mud rogge ‘s jaars, gevesgd op goederen gelegen in de parochie van Haren, ter
plaatse gezegd 'Belver'. 1563. Met oudere transportbrief. 142930, 1429-1563
2 charters

4.9.12 In Heesch
2044

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Johannes,
z. v. Henricus die Heelt. 1538. Met oudere transportbrief, 1477 en vonnisbrief, 1566,
1477-1566
3 charters

2045

Testament van Baudewinus Beys en Aleyd, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan de armen
van het Grootgasthuis vermaken 3 erfpachten, resp. groot 3, 2 en 1 mud rogge 's jaars,
onderscheidenlijk gevesgd op onderpanden, gelegen te Nistelrode, te Nuland en te Hees.
1415. Met vier oudere transportbrieven. 13823, 1412 en 2 van 1414., 1382-1000
5 charters

2046

Vidimus van 2 schepenbrieven d.d. 25 oktober 1371 en 16 januari 14389 betreﬀende
uitgie van land tegen 2 mud en 20 pond 's jaars. 1448., 1371-1448
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1 charter
4.9.13 In Heeswijk
2047

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 5 lopen rogge ‘s jaars, gevesgd op een
stuk heiveld, gelegen 'op Rucken' onder Heeswyck, aomsg van Daniël Leendert
Vorstenbosch. 1683., 1683
1 charter

4.9.14 in Nistelrode
2048

Clausule uit het testament van Johannes die Bruyn, waarbij hij o.a. aan de armen van
het Grootgasthuis een erfpacht, groot ½ mud rogge ‘s jaars, vermaakt. 1439 Met oudere
transportbrief. 13989., 1398-1439
1 charter en 1 stuk

4.9.15 In Nuland
2049

Testament van Wolterus Tyt, waarbij hij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis een
erfpacht, groot 2 mud rogge ‘s jaars, vermaakt. 1414. Met drie oudere transportbrieven.
1372, 1383 en 1393., 1372-1414
4 charters

Zie Reg. Nrs. 108, 168, 240 en 442. N.B. Buiten deze 2 mud was het Grootgasthuis vanwege het
testament van Baudewinus Beys en zijn huisvrouw Aleyd dd. 8 juni 1415 (Zie Inv. Nr. 2054) ook nog
2 mud rogge 's jaars aangekomen, gevesgd op goederen gelegen te Nuland. Deze 4 mud werd,
volgens de leggers, in 3 delen betaald, n.l 1 mud, 4 vaten, benevens 2 mud en 12 vaten. In dorso
gemerkt: 498, Ie loco. Folio's 499, 500 en 501.

4.9.16 In Oirschot
2050

Testament van Agnes, huisvrouw van Johannes van den Bogaert, eerder weduwe
van Henricus van Vaerlaer, waarbij zij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, Oirschotsche maat, vermaakt. 1508. Met vier oudere
transportbrieven. 13967, 1439, 1457 en 14689., 1396-1508
5 charters

2051

Eigendomsbewijzen van 2 erfpachten, ieder groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd
op een huis, erf, hof en landerijen, gelegen in de wijk 'van der Notelen', aomsg van
Elisabeth, d. v. w. Theodericus, z. v. w. Lambertus van Overbeke, en v/d Tafel v/d H. Geest
te ‘s-Hertogenbosch. 1512. Met 2 oudere transportbrieven. 1464 en 1507, 1464-1512
3 charters en 1 stuk

4.9.17 In Oisterwijk
2052

Akte, waarbij de armen van het Grootgasthuis 2 lopen rogge 's jaars zijn aangekomen
vanwege het testament van Margarita van Donello. 14367., 1436-1437
1 charter

2053

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof met zijn gronden en toebehoren, gelegen te Oisterwijk in Udenhout bij de
Gruenstraat, toekomende aan Claes Laureynssen. 1556. Met twaalf oudere brieven,
waaronder 2 testamenten van Jan Willemszoon en Maryke Claesdochter, echtelieden, en
Jan Willemszoon dd. 1556. 1472-1556., 1472-1556
13 charters

2054

Eigendomsbewijs van de hel in het overschot der nalatenschap van Petrus
van Gobourdingen, aomsg van Petrus Zoemers. 14889. Met een oudere
Pagina 343

pachtuitgevingsbrief, 1408 en het testament van Petrus van Gobourdingen voornoemd.
1471., 1408-1489
3 charters
4.9.18 In Oss
2055

Testament van Petrus Ridder, waarbij hij o.a. de armen van het Grootgasthuis begiigt
met een erfpacht van 1½ mud rogge 's jaars. 1470. Met twee oudere brieven van deze
pacht. 1432 en 1468., 1432-1470
3 charters

4.9.19 In Rosmalen
2056

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Wilhelmus
van den Bosch. 1470. Met een testament en een transportbrief van deze pacht. 1444 en
1470., 1444-1470
3 charters

2057

Testament van Lambertus, Wilhelmus en Enghela Buc, waarbij zij o.a. de armen van het
Grootgasthuis begiigen met een erfpacht, groot 2 zester rogge ‘s jaars. 1420., 1420
1 charter

2058

Uitgie, in erfpacht, door Mechteldis van Meghen aan Ghyselbertus Kathelynenzoon van
land en hofsteden, tegen een jaarpacht van een ½ mud rogge. 1439, 1439
1 charter

4.9.22 In Veghel
2059

Getuigenis van Katheryn, d. v. w. Dirc Vriesen wonende te Hees, dat aan haar in eigendom
toebehoort een stuk land, groot 3½ lopenzaads, gelegen ter plaatse genaamd 'Int
Wyerling', waaruit zij ieder jaar op 2 februari aan Henrick van den Dyck en Anthonis die
Wael moet betalen een maalder rogge en een zester garts, der maat van Vechel. 15312.,
1531-1532
1 charter

4.9.23 In Vught en Cromvoirt
2060

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1½ mud rogge, benevens van 8 cijns hoenders ‘s
jaars, aomsg y/h convent v/d regulieren bij Eindhoven. 14612. Met een constue- en
twee transportbrieven. 13912, 1396 en 1428., 1391-1462
4 charters

2061

Eigendomsbewijs van de hel in een erfpacht, groot 12 lopen rogge 's jaars, aomsg van
Wolterus Moll. 14856. Met oudere cijnsuitgevingsbrief. 1481., 1481
2 charters

4.10 Rogge, in geld betaald wordende, gevesgd op onderpanden gelegen buiten de stad
4.10.1 In ‘s-Hertogenbosch
2062

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 zester moutgarst 's jaars, gevesgd opeen
stenen huis met erf, gelegen over de Korenbrug, aomsg van Arnoldus van Weilhusen.
14812. Met een testament, 1395 en een transportbrief 14812., 1395-1482
3 charters

4.10.2 In Beek bij Aarle
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2063

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Jan van den Bogaart wonende te Beek van
land, gelegen in de heerlijkheid van Beek bij Aarle, ter plaatse gezegd 'in den Rayakker',
tegen betaling van 4 gulden 's jaars. 1754., 1754
1 charter

4.10.3 In Berlicum
2064

Borgtocht van Henricus van den Venne voor Zebert van der Westerlaken betreﬀende
de betaling van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars. 1484. Met oudere
transportbrief. 1439., 1439
2 charters

2065

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Johannes
Wouterszoon van Vucht. 1427. Met oudere transportbrief. 14267., 1426-1427
2 charters

4.10.4 In Boxtel en Liempde
2066

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op land, gelegen
te Bucstel, aomsg van Johannes van den Dyck. 1492. Met oudere transportbrief. 1471.,
1471-1492
2 stukken

2067

Vesging door Corsaan Willem Welvaarts te Liempt voor het Grootgasthuis van een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, bij reduce betaald wordende met 8 gulden,
gevesgd op een huis, hof en land, genaamd 'den Gosenbunder', gelegen te Liempt.
1759., 1759
1 charter

4.10.6 In Gemonde
2068

Transportbrief van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen in de parochiën van Gemonde en St. Oedenrode, toekomende aan Petrus van
Heedel. 1487., 1487
1 charter
Zie Reg. Nr. 1586. N.B. Werd bij reduce betaald met ƒ2.50. In dorso gemerkt: 1005. Folio 525. Een
erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars. Folio 526. (Zie Inv. Nr. 1870, sub 5). N.B. Het bezwaard
goed lag, volgens Inv. Nr. 1445. in Liempde. Werd bij reduce betaald met ƒ2,50. Folio 526.

4.10.7 In Gestel bij Eindhoven
2069

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op land, gelegen
in de parochie van Blaerthem, aomsg van Theodericus Dirxzoon. 1484. Met twee
oudere transportbrieven. 1463 en 1471., 1463-1484
3 charters

4.10.8 In Gestel bij Herlaar (St. Michielsgestel)
2070

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Jacobus van
den Laer e.a. 1452. Met vier oudere transportbrieven. 1393-1452., 1393-1452
5 charters

2071

Stukken betreﬀende de eigendom van 2 erfpachten, resp. groot 1 en 2 mud rogge 's jaars,
aomsg van Sophia en Johannes van Geﬀen. 1377-1554., 1377-1554
5 charters

4.10.9 In Gestel bij Oisterwijk (Moergestel)
Pagina 345

2072

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Goeswinus
van Brecht. 1496. Met drie oudere transportbrieven. 1452, 1483 en 1491., 1452-1491
4 charters

4.10.10 In Haren
2073

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Wilhelmus
Brabants. 1476. Met oudere transportbrief. 1447., 1447-1476
2 charters

4.10.11 In Helvoirt
2074

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Agnes,
weduwe van Johannes Heren. 1514. Met oudere transportbrief. 14901., 1490-1514
2 charters

4.10.13 In Heeswijk
2075

Transportbrief van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, toekomende aan
Petrus Meeren. 1491., 1491
1 charter

2076

Vidimus van acht schepenbrieven, 3 van 21 februari 1435, 2 van 3 maart 1435 en 3 van
17 augustus 1472 betreﬀende een erfpacht, groot 6 mud rogge 's jaars. 1552. Met twee
brieven van deze pacht. 1552 en 1587., 1435-1587
3 charters

Zie Reg. Nrs. 791, 792, 793, 794, 795, 1385, 1386 en 1387. N.B. Betre 1 mud v/d 6 mud, dat,
blijkens Inv. Nr. 1857, folio 203 verso,door Maryke, d.v.w. Jan Bossaerts bij haar testament van 1
april 1580, aan het Grootgastbuis werd geschonken. Dit ene mud werd bij reduce betaald met f
5,—. In dorso gemerkt: 921. De omslag gemerkt: 536.

4.10.14 In Hoogeloon (Loon)
2077

Testament van Elisabeth van Eyndoven, waarbij zij o.a. aan de armen van het
Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1433. Met twee oudere
transportbrieven. 13678 en 1377., 1367-1433
3 charters

4.10.15 In Nistelrode
2078

Transportbrief van 2 erfpachten, resp. groot een half mud en 6 zester rogge 's jaars,
toekomende aan Jacobus van Dormalen. 1455. Met vonnisbrief. 1493., 1455-1493
2 charters

Zie Reg. Nrs. 1145 en 1686. N.B. Betre de erfpacht van een ½ mud. Werd bij reduce .betaald
met ƒ3,—. In dorso gemerkt: 573. Folio 539.

2079

Clausule uit het testament van Aleyd die Bruyn, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis ¼ in
een erfpacht van 2 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1439., 1439
1 charter

2080

Geloe van Jan Janse van Roy en Huybert Smulders tot betaling aan het Grootgasthuis van
1 mud rogge 's jaars, onder verband van hun persoon en goederen. 1752., 1752
1 charter

4.10.17 In Oirschot
2081

Testament van Yken Jan de Hollander, de molenaarsdochter, dd. 25 oktober 1522, waarbij
zij o.a. aan Katharyn, huisvrouw van Human Tynagels, gedurende haar leven vermaakt een
erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, terwijl deze pacht na haar overlijden in eigendom
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moet overgaan op de arme zieken van het Grootgasthuis. Afschri uit Inv. Nr. 1857, folio
264 verso. Hierbij een octrooi van keizer Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk enz.
voor Yda, natuurlijke d. v. Jan de Hollander, weduwe v. w. Jacop van Engelen, om over
hare goederen bij testament te mogen beschikken, 151112 en een aangehechte acte
van Librecht van Hamme, auditeur v/d rekenkamer v/d keizer, waarbij hij verklaart van
Yda voorschreven te hebben ontvangen 3 pond, die zij schuldig was voor het verkrijgen
van het recht om, ondanks hare natuurlijkheid, over hare goederen te mogen beschikken.
1512., 1511-1857
2 charters en 1 stuk
2082

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Arnoldus
Janszoon. 1443., 1443
1 charter

4.10.18 In Oisterwijk
2083

Testament van Henricus Arnt Dircxzoon van Zoemeren, verleden voor Johannes Henricus
van Geldrop, presbiter en vicecuratus van St. Lambertus te Vucht, als gezworen notaris,
waarbij hij o.a., na overlijden van zijn vrouw Mechtelde, d. v. Gysbert Janszoon van Gestel,
aan de armen van de Tafel v/d Heilige Geest en v/h Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch,
ieder voor de hel, vermaakt een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, gevesgd op
goederen, gelegen in de vrijheid van Oisterwijck, toebehorende aan Jan Robbrechtszoon.
1531., 1531
1 charter

4.10.19 In Oss
2084

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd 'opt Westervelt en Velthove', aomsg van
Anna, d. v. Nicolaas Vuchts, weduwe van Henricus die Ruyther Henrixzoon. 1597. Hierbij
een oudere transportbrief, 14378 en een kopie-testament van Henricus voornoemd.
1580., 1437-1580
2 charters en 1 stuk

4.10.20 In St. Oedenrode
2085

Eigendomsbewijs van twee erfpachten, resp. groot 1 mud en 6 zester rogge 's jaars,
aomsg van Petrus van Best. 1433. Met vier brieven betreﬀende deze pachten.
14312,1433,1492 en 1651., 1431-1651
5 charters

4.10.21 In Schijndel
2086

Vesging door Goeswyn Janszoon van den Waude voor Yda, d. v. Rikarts van der Voirt en
hare kinderen, van een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars. 1450., 1450
1 charter

4.10.22 In Veldhoven
2087

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot ﬂ48,- 's jaars, ten laste van de Staten van
Brabant en van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Hendrick van
Gasteren, evicteur. 1688., 1688
1 charter

4.10.23 In Vught en Gromvoirt
2088

Een erfpacht van 8 hoenders 's jaars. Folio 558. (Zie Inv. Nr. 2060)., 1274-1811
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4.10.24 In Waalre
2089

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 3 mud rogge 's jaars, aomsg van Theodericus
en Arnoldus, kinderen v. w. Godefridus van Vechel. 1513. Met oudere transportbrief,
1381 en een overeenkomst tussen het Grootgasthuis en broeder Henrick van Eyndoven,
als procurator van het convent van Eyndoven op 'die Haghe' betreﬀende betaling dezer
rogge. 15189, 1518-1519
3 charters

2090

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 3 mud rogge 's jaars, aomsg vanTheodericus
en Arnoldus, kinderen v. w. Godefridus van Vechel. 1513. Met oudere transportbrief.
1385., 1385-1513
2 charters

4.10.26 In Son
2091

Afstand door Katherina van Diest aan het Grootgasthuis van het vruchtgebruik in de hel
van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars. 1475. Met oudere transportbrief. 1440.,
1440-1475
2 charters

4.11 Verherief van leengoederen
4.11.1 In Berkel
2092

Verherieven van een bunder beemd en 12 hoenders daartoe behorende. 1589,1612,
1628, 1633, 1698, 1722 en 1775., 1589-1775
7 charters

N.B. De jaarlijkse ontvangst bedroeg ƒ0,90 en 8 hoenders. Het leengoed te Schijndel (Zie Inv. Nr.
2093) werd bij voornoemde brieven van 1589, 1612, 1628 en 1633, gelijkjdig verheven. In dorso
gemerkt: A. l, A. 2 en A. 3. De omslag gemerkt: 182 en 183.

4.11.2 In Schijndel
2093

Verherieven van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, bij reduce betaald wordende
met 11 gulden en 15 stuivers, gevesgd op 13 lopenzaads land. 1698, 1722 en 1775.
Hierbij twee transportbrieven en een testament. 1385, 1476 en 1478., 1385-1775
6 charters

2094

Verherieven van een erfpacht, groot 1 mud en 2 zester rogge 's jaars, bij reduce
betaald wordende met 6 gulden en 10 stuivers, gevesgd op 'de Schrijvershoeve', 1698,
1722 en 1775. Hierbij een staat van de percelen, leenroerig aan de raad en leenhof van
Brabant. 1722., 1698-1775

4.12 Schuldbrieven ten laste van het Groot Gasthuis
4.13 Stukken in betrekking tot de zusters van het Groot Gasthuis
4.13.1 Ingekomen en uitgegane stukken
2095

Klachten van de zusters v/h Grootgasthuis aan de regering en burgers der stad 'sHertogenbosch over verschillende zaken, zowel de zusters als de arme zieken betreﬀende.
151920. Met een ongedateerd concept-antwoord van Jan van Berkel, als geordineerd van
de Drie Leden der stad, 1519-1520
2 stukken
N.B. Uit dit klaagschri vernemen wij o.a.. dat voorheen de bereiding van het eten voor de
zieken geschiedde door de keukenzuster op aanwijzing van de zusters, doch dat dit thans gebeurt
door maagden (dienstboden), die van het land komen en gedurende hun geheel leven nimmer
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hebben gekookt en als de zusters de spijzen aan de zieken willen opdienen dan scheppen de
maagden de spijs op naar hun zin en snijden het gebraad, dat soms snkt en waaruit de maaien
lopen, hetgeen de zusters en alle zieken gaarne willen en zullen getuigen. Bij het opdienen der
spijzen hebben de zusters steeds woorden van aeuring laten horen, omdat de maagden de
pores voor de arme zieken veel te klein maken; deze waren voorheen eens zo groot. En indien
de zusters dit anders wensen en eisen dan wil Jan van Berkel, meester v/h Grootgasthuis, niet
meer geven of laten geven door de maagden, aldus 'syn wy altyt in druck ende in lyden om der
armer syeker wil, hetwelck wy nyet ghebeteren en konnen'. Verder klagen de zusters over het
niet verstrekken aan de arme zieken van nieuwe slaaplakens, daar de ingebruik zijnde te kort
en te smal zijn, alsmede van pleisters en verbandmiddelen en omrede de zusters van alles niet
genoeg krijgen moeten zij somjds 'haer hemden van den lyf schoeren van grooten ghebreck
weeghen'. Ook als de zusters bij avond de zieken moeten verbinden dan moeten zij in de stad bij
goede lieden een kaars gaan halen, omdat deze niet uit de keuken mag worden gehaald. De arme
zieken lijden grote koude wegens gebrek aan slaaplakens die 'ghelapt ende ghestuckt' zijn, terwijl
de goede slaaplakens in de kist bederven. Voorts delen de zusters mede, dat zij voor de arme
zieken niet kunnen krijgen, hetgeen voor hen noodzakelijk is. Op de visdag gee men de zieken
harde stokvis en zouten haring en 2 kleine kaevisjes in een schotel met slechts een weinig azijn
en als de zieken het moeten gebruiken is alles koud. Maken de zusters hierover aanmerkingen
dan maakt Jan van Berkel zulk een gebaar alsof hij ons slaan wilde, zodat zij God zullen danken als
zij van hem ontslagen zullen worden; ook op de vleesdag gee men de arme zieken spijzen van
'hootvleesch', van lever, etc. die men in de keuken niet lust. Insgelijk de pap en brood kunnen de
arme zieken onmogelijk verwerken. Ten sloe vragen de zusters aan Stadsregering en de burgers
van 's-Hertogenbosch, dat zij God bidden, dat zij hen beschermen en behulpzaam willen wezen,
opdat zij de arme ellendige zieken dienen mogen gelijk zij al zo vele jaren hebben gedaan, want zij
zien en lijden veel met de arme zieken, hetgeen niet te beschrijven is. In het gasthuis komt menig
verdwaald schaap, dat troost behoe, hetgeen God bekend is en daar moeten de zusters bijzien,
dag en nacht, onverschillig met welke ziekte aangetast, in stank en vuil. Ten overvloede delen zij
nog mede, dat voorheen in het gasthuis een lekebroeder in dienst was om de armen te dienen,
hetgeen thans niet meer het geval is, want nu is er een schrijver, die de meester v/h gasthuis dient
naar zijn proﬁjt en niet de zieken, waarom zij verzoeken weder een lekebroeder aan te nemen ten
behoeve van de arme zieken en zusters.

2096

Bevel van de keizer aan vrouwen abdissen en conventen van 's-Hertogenbosch en
aan alle andere kloosters en geestelijke personen in Brabant om, binnen 15 dagen na
kennisneming van dit schrijven, een opgave te verstrekken van alle onroerende goederen,
gronden en erven, welke door hen na het jaar 1515 gekocht of anderszins verkregen zijn.
15301. Autheneke kopie., 1515-1531
1 stuk

2097

Authenek extract uit de resoluën van de schepenen der stad 's-Hertogenbosch, waarbij
de meester van het Grootgasthuis wordt bevolen, dat hij de nonnen dier instelling zal
verbieden om de zieken - onder welk voorwendsel dan ook - te bezoeken, terwijl hij
verder voor de dienst der zieken zal aannemen dienstboden van de gereformeerde religie.
1638., 1638
1 stuk

4.13.2 Processtukken
2098

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2099

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
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te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk
2100

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2101

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2102

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2103

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2104

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2105

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2106

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk
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2107

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2108

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2109

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2110

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2111

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2112

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2113

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2114

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk
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2115

Stukken uit een proces tussen de juﬀrouwen nonnen van het Grootgasthuis en Willem en
Peter Dircxzoon betreﬀende 2 erfcijnzen, resp. groot 9 en 8 pond 's jaars uit onderpanden
te Hintham, gelegateerd op 6 juli 1582 door Lana, d. v. w. mr. Aelbert van Vlierden, tot
schng van een eeuwige jaargejde van 10 H. Missen in de kerk van voorschreven
gasthuis ten behoeve van juﬀrouw Mechtelt van Haren. 1625 en 1627., 1582 - 1627
1 stuk

2116

Kopie van een akte, waarbij Reynder Janssen te Alem, gebruiker van een huis gelegen
aldaar aan de dijk, omtrent de toren van jonkheer Pieck aan het hekken, ingeboden
door Aeltgen van Berchum, non in het Grootgasthuis, wegens een achterstallige rente,
handlichng doet van dat huis. 1661., 1661
1 stuk

4.13.3 Boedelstukken
2117

Stukken uit de boedel van Margriet Wusthuysen, gewezen moeder in het Grootgasthuis
en aldaar overleden 14 maart 1685.1685., 1685
7 stukken

4.13.4 Verordeningen
2118

Verordening, vastgesteld door Cornelis van Bergen, bisschop van Luik en het bestuur der
stad 's-Hertogenbosch betreﬀende het doen van rekening en verantwoording van de
eigendommen der zusters van het Grootgasthuis door een bekwaam en eerlijk man, die,
als rentmeester daartoe zal worden gepresenteerd door de schepenen en gezworen en
geadmieerd door de bisschop van Luik, terwijl voorts het bag saldo zal worden besteed
ten behoeve van de zusters, hun huizen, goederen en erven, tenzij de bisschop of zijn
gecommieerde van oordeel is, dat zulks niet noodzakelijk is, in welk geval het overschot
moet worden aangewend, ten behoeve van de armen van het gasthuis. 1540., 1540
1 stuk

2119

Verordening van bisschop Sonnius voor de zusters van het Grootgasthuis, 1569., 1569
1 stuk

2120

Verordening van bisschop Metzius voor de zusters van het Grootgasthuis, 1573., 1573
1 stuk

2121

Verordening van bisschop Masius voor de zusters van het Grootgasthuis, 1596. Met een
wijziging dezer verordening door bisschop Michaël (Ophovius), 1628., 1596-1628
1 stuk

4.13.5 Financieel beheer der eigendommen
2122

Legger van ontvangen renten, cijnzen, huren, etc. de nonnen van het Grootgasthuis
toebehorende. 1622-1679., 1622-1679
1 deel

2123

Leggertje van ontvangen renten en pachten, de nonnen en de armen van het
Grootgasthuis toebehorende. 1659-1678., 1659-1678
1 deel

N.B. De bladen zijn genummerd 1 t/m 22. Voorin staat: 'De renten aan de armen'. Tussen enkele
bladen liggen losse stukken op de daar vermelde aantekeningen betrekking hebbende. Op de
achterband staat: ‘Onanckboeck voor de Joﬀr. Nonnen des Grooten Gasthuys’.

2124-2130

Rekeningen van de rentmeesters v/h Grootgasthuis betreﬀende het aandeel v/d
juﬀrouwen nonnen in de ontvangsten en uitgaven over de goederen die zij met gezegd
gasthuis in eigendom bezien. 1650-1654.
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2131

2124

1650 juni 24 - 1650 december 31. Kopie., 1650

2125

1651 januari 1 - 1651 maart 31., 1651

2126

1651 april 1 - 1651 juni 23., 1651

2127

1651 juni 24 - 1652 mei 31., 1651-1652

2128

1652 juni 1 - 1652 juni 23., 1652

2129

1652 juni 24 - 1652 december 31., 1652

2130

1653 - 1654., 1653-1654

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan juﬀrouw Gerartke Roggen, non in
voorschreven gasthuis, gedurende haar leven een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's
jaars, losbaar met 50 dergelijke guldens, beloo, onder bepaling, dat deze rente na haar
overlijden zal worden ontvangen en geadministreerd door de meesteres van het gasthuis,
die daarvan op haar jaargejde moet uitreiken aan de priester voor het celebreren van 3
H. Missen in dat gasthuis 15 stuivers en aan de kosteres 5 stuivers, terwijl de resterende
2 guldens moeten worden aangewend tot aankoop van wiebrood voor de zieken. 1602.,
1602
1 charter

4.14 Vervallen eigendomsbewijzen en transportbrieven van huizen, landerijen, erfcijnzen en
erppachten terzake van verkoop of aﬂossing, benevens vervallen enden, testamenten, obligaën,
verhef- en andere brieven met de daarbij behorende stukken
4.14.1 In ''s-Hertogenbosch
4.14.1.1 In de St. Anthoniusstraat
2132

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op 2 huizen,
erven en hoven, gelegen te 's-Hertogenbosch in de St. Anthoniusstraat, alsmede gaande
uit land, liggende in de parochie van Groot Lith, toekomende aan Elisabeth, weduwe van
Henricus van Os en hare kinderen. 1553. Met twee oudere transportbrieven. 1538 en
15467., 1538-1553
3 charters

4.14.1.2 In de Baseldonkstraat en bij de Baseldonkse poort
2133

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Petrus en
Katharina van Ollant. 14301. Met twee oudere brieven, beide van 14267., 1426-1431
3 charters

2134

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 pond 's jaars, aomsg van Petrus Nagel. 1432.
Met oudere transportbrief. 14156., 1415-1432
2 charters

2135

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op land gelegen naast
de molen van het convent van de Hemelse Poorten, ter plaatse Bazeldonck, aomsg van
gezegd convent. 1492. Met oudere cijnsuitgevingsbrief. 1357., 1357-1492
2 charters

4.14.1.3 In de Berewoutstraat
2136

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, toekomende aan Symon van
Hamstede. 1486., 1486
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1 charter
2137

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, toekomende aan Adriana van
Hoculem. 1495., 1495
1 charter

2138

Eigendomsbewijs van 5 ledige erven, waarop kamers plachten te staan, die afgebrand
zijn, bij gerechtelijke uitwinning verkocht door Victor van der Moelen, rentmeester van
de koning van Caslië, etc., wegens niet-betaling van de daarop staande grondcijns,
verschuldigd door Meys Jan Gerits, Corsaen van den Doeren, Symon van Ampstel,
Lysbeth Mostarts en Neel Blockland. 151920., 1519-1520
1 charter

2139

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof, aomsg van Gertruda, d. v. Eymbertus Meliszoon. 1556. Met oudere
transportbrief. 15501., 1550-1556
2 charters

2140

Eigendomsbewijs van een stuk hof of ledig erf van een huis met put, gelegen bij de
Klokgieterspoort, aomsg van Willem, z. v. Willem Herincx Willemszoon. 1605., 1605
1 charter

4.14.1.4 In de Beurdsestraat
2141

Uitgie, in erfcijns, door Mathyas van Berlikem aan Franco van Bladel van een hofstede
tegen een jaarcijns van 20 schellingen. 1355., 1355
1 charter

2142

Transportbrief van een hofstede en erf, gelegen aan de Buerde en Auden Huls,
toekomende aan Gerardus Machielszoon. 1382., 1382
1 charter

2143

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, aomsg van Lambertus
Campen. 13934., 1393-1394
1 charter

2144

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 gouden gulden 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof, gelegen in de straat, gezegd Boerde, aomsg van Johannes van Zanbeke en
Mechlde van den Berghe. 1410. Met drie oudere transportbrieven. 13991400, 1401 en
1410., 1399-1410
4 charters

2145

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Goeswinus
die Cort. 14201. Hierbij een akte van scheiding en deling van de nagelaten goederen van
Andreas Hoppenbrouwer. 1419. 2 charters. Zie Reg. Nrs. 493 en 515., 1419-1420

4.14.1.5 ln de Diepstraat
2146

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
Moll. 14567., 1456-1457
1 charter

2147

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
die Wolﬀ. 1496., 1496
1 charter

2148

Eigendomsbewijs van 23 van een huis en ledig plaatsje, met het recht van gebruik van
een gang lopende van de Diepstraat tot de Windmolenbergstraat, aomsg van Jan
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van Eesseren en Maryke, zijn huisvrouw. 1625. Met een overeenkomst, 1575 en een
verkoopcondie, 1624 betreﬀende dit huis., 1575-1625
1 charter en 2 stukken
4.14.1.6 In de Dravelstraat
2149

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
van Geﬀen alias van Uden. 1434. Met drie oudere transportbrieven, 1315, 1377 en
14089, benevens een vidimus van een schepenbrief, 1434., 1315-1434
5 charters

4.14.1.7 In het Drie Mollenstraatje
2150

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Anna en Maria, dochters v. w. Lambertus
Thomaszoon, van een huis, erf en hof tegen een jaarcijns van 7 Carolusguldens. 1578.,
1578
1 charter

4.14.1.8 In de Fonteinstraat
2151

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 50 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
stenen huis, erf, keuken en ledige plaats, genaamd 'den Blinden Spiegel', gelegen aan het
einde van en tegenover de Verwerstraat, aomsg van Willem van de Velde. 1661., 1661
1 charter

4.14.1.9 Bij de Grote Hekel
2152

Uitgie, in erfcijns, door Maryke Schenckels aan het Grootgasthuis van de hel van 2
kamers tegen een jaarcijns van 2½ Carolusguldens. 1641., 1641
1 charter

4.14.1.10 In het Gruitstraatje
2153

Transportbrief van een huis en erf, gelegen bij de Hinthamerstraat aan 'het Gruytstraatke',
toekomende aan Johannes van Testelt, z. v. w. Johannes. 1574. Met vijf oudere brieven.
14278-15389., 1427-1574
6 charters

2154

Eigendomsbewijs van een huis en erf, gelegen achter het huis genaamd 'Het Vuerstael',
aomsg van Catharina, d. v. w. Quinnus van den Cloot. 1594., 1594
1 charter

4.14.1.11 Op het Hinthamereinde
2155

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Godefridus
van Vlimen. 13878. Met vonnisbrief. 15778., 1387-1578
1 charter en 1 stuk

2156

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 ½ Rijnse guldens 's jaars, losbaar met 100
dergelijke guldens, gevesgd op een huis, erf en hof met achterhuis en kamer op het
einde van de Hinthamerstraat, benevens gaande uit 2 bunders land te Roesmalen, ter
plaats gezegd 'in de Hoichvliedart', toekomende aan Luytgardis, d. v. w. Johannes van
Best. 15234., 1523-1524
1 charter

2157

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, aomsg van Hubertus
Jan Henricxzoon. 1540. Met drie oudere brieven van deze cijns. 1434,1438 en 1477.,
1434-1540
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4 charters
2158

Transportbrief van een huis, erf, hof en achterhuis, gelegen tussen de beide poorten,
toekomende aan Johannes, z. v. w. Henricus van den Nyewenhuys. 1576., 1576
1 charter

2159

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis en
erf, toebehorende aan Jan van Engelant de jonge, benevens van een erfcijns, groot 8 pond
's jaars, gaande uit een huis, genaamd 'de Schaapskooi', gelegen op het Ortheneinde,
toekomende aan Guilliaem Thomas, weduwnaar van Peterke, d. v. Peter Peterszoon van
Borchharen en diens erfgenamen. 1613., 1613
1 charter

2160

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof genaamd 'Het Clocxken', toekomende aan Willemke, d. v. Herman Jacopszoon.
1619., 1619
1 charter

4.14.1.12 In de Hinthamerstraat
2161

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Henricus
Martenszoon. 13823., 1382-1383
1 charter

2162

Notariële akte, waarbij Chrisna Meelman aan het arme Grootgasthuis overdraagt een
erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars. 1407. Met twee oudere brieven van deze cijns. 1309
en 1310., 1309-1407
3 charters

2163

Eigendomsbewijs van een ½ oude grote en 3 pond 's jaars, aomsg van Mechlde van
den Berg. 1411. Met twee oudere brieven van deze cijnzen, 138990 en 1391 en een
vonnisbrief, 1578., 1389-1578
3 charters en 1 stuk

2164

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars. 14201., 1420
1 charter

2165

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2166

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 22 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2167

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 30 oude schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2168

Transportbrief van een erfcijns, groot 2½ pond 's jaars, toekomende aan Johannes van
Lier. 1425., 1425
1 charter

2169

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op onderpanden,
gelegen in de Hinthamerstraat over 'de Wynmolenberch', aomsg van Mychael Loeken.
14323., 1432-1433
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1 charter
2170

Transportbrief van het vruchtgebruik in een erfpacht, groot 5 mud rogge 's jaars,
toekomende aan Wilhelmus van Geﬀen. 1434. Met zes oudere brieven. 1423-1434.,
1423-1434
7 charters

2171

Transportbrief van het vruchtgebruik in een erfcijns, groot 2½ pond 's jaars, toekomende
aan de kinderen van Gerardus van der Boydonck. 144950., 1449-1450
1 charter

2172

Vervallen, gevoegd bij inv. nr. 3373.Eigendomsbewijs van de tocht op een huis, erf en 3
kamers, aomsg van Geertruda, weduwe v. w. Engbert van Uden. 1473. Met een oudere
transportbrief, 1456., 1456-1473
2 charters

2173

Eigendomsbewijs van een hofstede, aomsg van Gerardus Yngrams. 1467., 1467
1 charter

2174

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, aomsg van Johannes
Houtappel. 1486. Met oudere transportbrief. 14701., 1470-1486
2 charters

2175

Schepenbrief, waarbij Henricus van Uden verklaart, dat het Grootgasthuis een erfcijns,
groot 10 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf, aljd zal kunnen terugkopen met 60
Rijnse guldens. 15001., 1500-1501
1 charter

2176

Akkoord tussen Jan Arntszoon, bonnetmaker, ener- en Jan Symonszoon, bakker, anderzijds
betreﬀende de afpaling van hun erven en het mmeren en ankeren in hun muren. 1520.,
1520
1 charter

2177

Transport door Peter Arnt. Peterszoon aan Mathys Mathyssen, vleeshouwer, van een
kamer met rechten en toebehoren, gelegen in een gang achter 'het Zwart Leeuwke'
tegenover 'den Valck'. 1571., 1571
1 charter

2178

Eigendomsbewijs van een hof, gelegen achter het'huis en erf genaamd 'De Drie Mollen',
aomsg van Johannes, z. v. w. Zeger Janszoon. 1573. Met twee oudere brieven, beide
van 15501., 1550-1573
3 charters

2179

Notariële kopie van 1606 van ene akte d.d. 23 september 1588, waarbij Adam van den
Laer bij gerechtelijke uitwinning hee gekocht een huis, erf met grond en toebehoren,
zulks wegens wanbetaling van een daarop staande erfcijns, groot 3 pond 'sjaars.,
1588-1606
1 charter

3777

Schuldbekentenis van Katryn w.v. Albrecht van Breugel wegens ﬂ. 110 en 14½ stuiver, te
betalen volgend jaar met Kerstmis ter zake van de overdracht van een huis en erf aan de
Hinthamerstraat naast de St.-Annakapel door de meester van het Groot Gasthuis welke op
15 november hee plaatsgehad, 1588., 1588
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2179a

4.14.1.14 In de St. Jacobstraat
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2180

Ongedateerd extract uit de koopcedule van J. Onkoop, deurwaarder, betreﬀende
twee woningen, daar de weduwe van Rouwaen en Gerardus Castelyn inwonen en
toebehorende aan Cornelis van Couwenberg, op welke woningen een rente is gevesgd
van ﬂ20,- 's jaars, losbaar met ﬂ400,- ten gunste v/h Grootgasthuis. 18e eeuw., 1700-1799
1 stuk

4.14.1.15 Bij de St. Janspoort
2181

Koopcedel voor Henrick Goertszoon, verver, van een huis met hof en een gang naast het
huis, ter plaatse gezegd bij 'Sint Janspoirt', toebehorende aan Daniël van Vlierden voor de
ene hel en de kinderen van Cornelis Toniszoon voor de andere hel. 1544., 1544
1 stuk

4.14.1.16 In de Kerkstraat
2182

Eigendomsbewijs van de tocht op een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, aomsg van
Hadewig die Meyer. 1426., 1426
1 charter

2183

Transportbrief van 16 deel in een huis, erf en kamer, toekomende aan Johannes van
Waelre. 1557., 1557
1 charter

2184

Transportbrief van een huis, plaats en erf, gelegen tegenover de Grote School,
toekomende aan Alard van Dommelen. 1587., 1587
1 charter

4.14.1.17 In de Kolperstraat
2185

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 33 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2186

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 55 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2187

Uitgie, in erfcijns, van een huis met erf en land tegen 5 pond en 30 schellingen 's jaars.
142930., 1429-1430
1 charter

2188

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan het convent der
Zwesteren van de orde van St. Augusnus op de Papenhulst. 1504., 1504
1 charter

4.14.1.18 Bij en over de Korenbrug
2189

Uitgie, in erfcijns, door Elia, gezegd Bleken, aan Chrisanus Delye van een erf tegen een
jaarcijns van 16 schellingen. 1335., 1335
1 charter

2190

Transportbrief van een huis met ledige plaats en achterhuis, eerjds geweest zijnde
een brouwerij, genaamd 'De Roode Schoen', gelegen tussen het huis, genaamd 'De Drie
Kroonen' en het erf, genaamd 'De Drie Molenyzers', toekomende aan Rogier Mathysens.
1675. Met oudere vonnisbrief. 1663., 1663-1675
2 charters

4.14.1.19 In het Korenstraatje
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2191

Transportbrief van de hel in een erfcijns, groot 12 pond 's jaars, gevesgd op huizen en
erven, gelegen bij de Korenbrug en in het Korenstraatje, toekomende aan Matheus van
Tricht. 1441., 1441
1 charter

4.14.1.20 In de Korte Putstraat
2192

Schepenbrief, waarbij Goyardt van Engelant, als meester van het Grootgasthuis,
aan Wouter Huybertszoon en Maryke, zijn huisvrouw, voor hun leven, onder zekere
voorwaarden, een huis en erf met toebehoren, overdraagt. 1595., 1595
1 charter

4.14.1.21 In het Kortstraatje van Best
2193

Afstand door Rutgher, z. v. w. Peter Diricxzoon van Os, ten behoeve van het Grootgasthuis,
van zijn recht op de hel van een huis en erf gelegen te 's-Hertogenbosch in de
Ortenstraat in het Kortstraatje, benevens van zijn recht op de hel van de huisraad
hem aanbestorven van zijn broeder Jan Peter Diricxzoon en Catharina, weduwe van Jan
voornoemd. 1581., 1581
1 charter

4.14.1.22 In de Lange Putstraat
2194

Transportbrief van een huis en erf, gelegen tussen de Colper- en Peperstraat, toekomende
aan Henricus van Gheﬀen. 1387., 1387
1 charter

2195

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis en erf,
zich uitstrekkende van af de Peper- tot de Colperstraat, toekomende aan Agnes, weduwe
van Theodericus Goebels. 1540. Met oudere transportbrief. 1540., 1540
2 charters

2196

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis en
erf gelegen in de Lange Putstraat, benevens gaande uit een huis, erf, hof en landerijen,
gelegen te Nuenen, ter plaatse gezegd 'aan Theyen einde', toekomende aan Aleid,
weduwe v. w. Ghysbert Diericszoon Timmermans. 1562. Met oudere transportbrief van
deze cijns, toekomende aan Marie, d. v. w. Wilhelmus, begijn in het Grote Begijnhof te'sHertogenbosch. 15534., 1553-1562
2 charters

2197

Transportbrief van een huis, plaats en ledig erf, toekomende aan mr. Godefridus Stooters
van Enckevoirt. 1585. Met vijf oudere transportbrieven. 1439-1585., 1439-1585
6 charters

2198

Transportbrief van een huis en erf met rechten en toebehoren, toekomende aan Laureyns
van Straeten. 1596. Met oudere transportbrief. 1584., 1596-1584
2 charters

2199

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 ½ Carolusguldens 's jaars, vrij van alle lasten,
gevesgd op een huis en erf met toebehoren, toekomende aan Geerard, z. v. w. Jan
Scheﬀer. 1597., 1597
1 charter

2200

Huurcedel voor Hendrik Aertszoon Nieuwhoﬀ van een huis, toebehorende aan Guiliam
Thomas van Grondusten. 1616., 1616
1 stuk
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2201

Transportbrief van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf
en hof, toekomende aan Matheus Martenszoon van Ravesteyn, kleermaker. 1621., 1621
1 charter

2202

Transportbrief van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars, gevesgd
op een huis, erf en hof, toekomende aan Anneken, d. v. Henricx van Straelen. 1628., 1628
1 charter

2203

Afstand door Dirck Wouters van Middelaer, bakker, aan Thomas van Roye, als meester en
rector van het Grootgasthuis, van de waterloop van zijn huis, grond en hof. 1640., 1640
1 charter

4.14.1.23 Achter en bij de Mandenmakers
2204

Stuk uit een proces tussen Jan Berthoutszoon, eiser, en Matheus van Gunterslaer
verweerder, betreﬀende afpaling van erven. 14745., 1474-1475
1 charter

2205

Stukken uit een proces, gevoerd voor de schout en schepenen van 's-Hertogenbosch, door
Beatrix, d. v. w. Jan Maeszoon, nagelaten weduwe van Henrik Mathyszoon, eiseres, tegen
Jan z. v. w. Henrik Mathyszoon voornoemd, verweerder, betreﬀende een erfcijns, groot
5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis met 3 kamers. 1525-1529. Autheneke
kopiën., 1525-1529
2 stukken

2206

Transport door Johannes, z. v. w. Henricus, z. v. w. Petrus Tyszoon, aan Engbertus, z. v.
w. Henricus Toelincx, van een erfcijns, groot 7 ½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en 3 kamers. 15245. Notariële ongedateerde kopie. Met bijlage., 1524-1525
2 stukken

2207

Stukken uit een proces tussen Jan z. v. Henrick, z. v. Peter Mathyszoon en Lambrecht, Yda
en Anthonis Lathouwers in betrekking tot een erfcijns, groot 2½ Carolusguldens 's jaars,
gevesgd op een huis met toebehoren te 's-Hertogenbosch, ter plaatse gezegd 'achter
die Mandemakers', benevens gaande uit 2 morgen land, gelegen in de parochie van St.
Lambert te Vught, ter plaatse gezegd 'de Honderd Morgen'. 1532. Hierbij een transport
van deze cijns door Jan z. v. Henricus voornoemd aan Johannes z. v. w. Petrus van Gerwen.
15267., 1526-1532
5 stukken

2208

Stukken uit een proces, gevoerd voor de raad van Brabant, tussen Lambrecht Lathouwers
ener- en Jan Henric Mathyszoon anderzijds, betreﬀende een huis met 3 kamers, gelegen
op de Dieze, achter 'de Mandemakers'. 1532-1533., 1532-1533
8 charters

2209

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een huis,
toekomende aan Johannes, z. v. w. Johannes Jacopszoon. 15356., 1535-1536
1 charter

2210

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7½ Rijnse gulden 's jaars, gevesgd op een huis,
plaats, erf en 3 kamers, gelegen achter 'de Mandemakers', benevens gaande uit land
gelegen te Vught, ter plaatse gezegd Cromvoert, aomsg van Theodericus Toelinx e.a.
1537. Met drie oudere transportbrieven, 2 van 15245 en 1 van 1537, benevens een
vonnisbrief. 1532., 1532-1537
3 charters en 2 stukken

2211

Uitgie, in erfcijns, door Aleyt, weduwe van Jan Goertszoon van Hedel, aan Daniël van
Vlyerden van een voorhuis met 4 kamers tegen 40 Carolusguldens 's jaars, onder bepaling,
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dat zij gedurende haar leven van de voorschreven 40 gulden slechts behoe te ontvangen
28 gulden en het resterende bedrag aan Daniël kwijtscheldt. 1544., 1544
1 stuk
2212

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Lambert, z. v. w. Jacob Horskens, van een
huis, erven en 2 kamers, tegen een jaarcijns van 21 Carolusguldens. 1585. Notariële kopie.
1592., 1585-1592
1 stuk

4.14.1.24 Op de Markt
2213

Eigendomsbewijzen van een erfcijns, groot 26 stuivers 's jaars, gevesgd op een stenen
huis en erf, aomsg van Gerardus van Dueren. 1508. Met drie brieven van deze cijns.
1506-1508., 1506-1508
4 charters

2214

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Wilhelmus die Louwe van een huis, tegen
een jaarcijns van 16½ gulden. 15467., 1546-1547
1 charter

2215

Kopie-eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd
op een huis, erf, hof gelegen aan de Markt, naast het Ridderstraatje, aomsg van
Henrikus van Middegael, z. v. w. Godefridus. 1548 (Dubbel) Met twee oudere kopietransportbrieven. 1534., 1534-1548
4 stukken

2216

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan mr. Henricken de Bye,
apotheker, en Belycken zijn huisvrouw, d. v. mr. Mercelis Heymans, van een huis en erf
met toebehoren, gemeenlijk genaamd 'De Gulden Lavoir', gelegen aan de Markt, op de
hoek van de Colperstraat, waarin de voornoemde de Bye thans woont. 1589., 1589
1 charter

2217

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op een huis en erf,
toekomende aan Thomas Abraham Thomas. 1629. Met zeven oudere brieven van deze
cijns. 1362-1597., 1362-1629
8 charters

2218

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond, betaald wordende door het Grootgasthuis
met 28 stuivers 's jaars, uit een huis, gelegen omtrent de Markt, toekomende aan Maria
Elisabeth van Geelkerken. 1738., 1738
1 charter

4.14.1.25 Achter de Minderbroeders
2219

Drie transportbrieven van 9 erfcijnzen, resp. groot 15, 25,40, 45, 36 en 20 schellingen, 3
pond, 3 pond en 10 schellingen, benevens 16 grossen 's jaars, toekomende aan Johannes
Serken. 1351., 1351
3 charters

2220

Drie transportbrieven van 5 erfcijnzen, resp. groot 4 pond, 3 pond, 20 schellingen, 4 pond,
en 8 pond 's jaars, gevesgd op onderpanden, gelegen te Gestel bij Herlaer, Enghelen,
Empel en 's-Hertogenbosch, toekomende aan Willem van Hulst e.a. 1392, 1438 en 1527.,
1392-1527
3 charters

2221

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 schellingen 's jaars. 1406., 1406
1 charter
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2222

Vesging voor Wilhelmus van Haeren van een erfcijns, groot 2 pond en een halve oude
Braspenning 's jaars. 14767., 1476-1477
1 charter

2223

Transportbrief van een erf cijns, groot 6½ gulden 's jaars, toekomende aan Petrus van
Asperen. 1597. Met oudere transportbrief. 15134., 1513-1597
2 charters

3778

Betalingsbeloe door Jan Vlamink aan Dirk Rover z.v.w. Jan Rover, ridder, wegens een
erfcijns van 2 oude groten en 40 sch. Uit een hofstad breed 48 voet gelegen Achter de
Tolbrug in het erfgoed van Jan Rover voornoemd tussen Jan Vlamink voornoemd en
Bodo van Zanten en Gerlach Boest strekkend van een straat die 22 voet breed is tot aan
het erfgoed van w. Herman Wynriksz. Met het recht om deze straat samen met andere
mensen te gebruiken, 1395., 1395
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2224a

3779

Verkoop van een stukje erfgoed, gelegen als inv. nr. 2242a, het tweede in de rij,, resp 64
en 24 voet breed door Jan en Klaas van Berkel, k.v.w. Gerard van Berkel aan Thomas die
Bever, 1437., 1437
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2224b

3780

Uitgie in erfcijns vanvan een stukje erfgoed, voor 24 voet en achter 23½ voet breed door
Jan en Klaas van Berkel k.v.w. Gerard van Berkel aan Jan van Os voor een erfcijns van 20
sch., 1437., 1437
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2242a

3781

Akte van aﬂossing van de erfcijns van 21½ gouden Peters gevesgd in inv. nr. 2243, 1449.,
1449
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2243a

3782

Akte waarbij Hendrik Hadewigen zijn recht van naasng overdraagt aan Willem Hinkart,
1452., 1452
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2245a

4.14.1.26 In de Nieuwe Gasthuisstraat en op en hij het terrein van het Groot-gasthuis
2224

Transportbrief van een huis met toebehoren, gelegen buiten de Gevangenpoort,
toekomende aan Wedekinus van Os. 1361., 1361
1 charter

2225

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel c.s. aan Wilhelmus Janszoon van een erf,
gelegen tegenover het Grootgasthuis, tegen een jaarcijns van 3 pond en 5 schellingen.
1423., 1423
1 charter

2226

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel c.s. aan Gerardus Heerken van 3 erven,
gelegen tegenover het Grootgasthuis, tegen 1½ oude grosse en 6 pond 's jaars. 1423.,
1423
1 charter
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2227

Afstand door Goeswinus van Berkel aan Henricus Bac van zijn rechten op 2 erven, gelegen
tegenover het Grootgasthuis en uitgie in erfcijns van 2 hofsteden uit een geheel van 13,
1423., 1423
2 charter

2228

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel c.s. aan Johannes van Helmont van een erf,
gelegen achter de Hinthamerstraat, over het water, tegen 2 pond 's jaars. 1425., 1425
1 charter

2229

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel c.s. aan Godefridus Peteren van een erf,
gelegen tegenover het Grootgasthuis, tegen een jaarcijns van een ½ oude grosse en 2
ponden. 1425, 1441., 1425-1441
2 charters

2230

Transportbrief van het recht van vernadering op een erf, toekomende aan Arnoldus van
der Poirten. 1425. Met oudere vernaderingsbrief. 1425., 1425
2 charters

2231

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel c.s. aan Johannes Huben van 3 erven,
gelegen achter de Hinthamerstraat, tegen 1½ oude grosse en 4 pond 's jaars. 1425., 1425
1 charter

2232

Transportbrief van een erf, gelegen tegenover het Grootgasthuis, toekomende aan
Tielmanus van Campen. 1426., 1426
1 charter

2233

Afstand door Henricus van Berkel aan zijn zonen van 13 deel in zijn recht op een erf,
gelegen tegenover het Grootgasthuis. 1426., 1426
1 charter

2234

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, toekomende aan Johannes Huben.
1427., 1427
1 charter

2235

Afstand door Nycolaus van Berkel aan Henricus Back van zijn recht van vernadering op
een erfcijns, groot 4½ pond 's jaars. 1428. Met oudere vernaderingsbrief. 1428., 1428
2 charters

2236

Transportbrief van een deel van een erf, gelegen tegenover het Grootgasthuis,
toekomende aan Henricus Back. 1428. Met oudere vernaderingsbrief. 1428., 1428
2 charters

2237

Transportbrief van een hofstede, gelegen over het water bij de Hinthamerstraat,
toekomende aan Gerardus Heerken. 14289., 1428-1429
1 charter

2238

Transportbrief van het recht van vernadering op een erf, gelegen tegenover
het Grootgasthuis, toekomende aan Marcelis van Hoculem. 1429. Met oudere
vernaderingsbrief. 1429., 1429
2 charters

2239

Uitgie, in erfcijns, door Johannes van Berkel aan Leonius van Erp van een erf, gelegen
over de Dieze tegen 2 jaarcijnsen, resp. groot 2½ oude grossen en 13 pond. 1429. Met
vernaderingsbrief. 142930., 1429-1430
2 charters
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2240

Transportbrief van 3 erven, gelegen achter de Hinthamerstraat, tegenover het
Grootgasthuis, toekomende aan Andreas Bos. 1430., 1430
1 charter

2241

Transportbrief van een erf, gelegen ter plaatse gezegd 'sHertogenhof', toekomende aan
Gerardus van Os. 14378., 1437-1438
1 charter

2242

Transportbrief van een stuk erf, gelegen bij de Hinthamerstraat, tegenover het
Grootgasthuis, toekomende aan Johannes Keteler. 1442., 1442
1 charter

2243

Uitgie, in erfcijns, door Godefridus van Dommelen aan Mechthilde Back van een erf en
hofstede. 14489. Met oudere transportbrief. 1394., 1394-1449
2 charters

2244

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1½ Peterguldens 's jaars, aomsg van
Godefridus van Dommelen. 14501., 1450-1451
1 charter

2245

Vernaderingsbrief van een erf, toekomende aan Henricus, gezegd Hadewigen. 14512.,
1451-1452
1 charter

2246

Transportbrief van het vruchtgebruik in een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars,
toekomende aan Margareta van Berkel. 14534., 1453-1454
1 charter

2247

Eigendomsbewijs van een erf en 2 erven, gelegen tegenover het Grootgasthuis, aomsg
van Anthonius van der Oetheren. 1454. Met retroacta, 1453, 1453-1454
4 charters

2248

Eigendomsbewijs van een erf, gelegen bij het erf van het Grootgasthuis, aomsg van
Hermanus en Godefridus Keteleer. 1456., 1456
1 charter

2249

Eigendomsbewijs van 2 erven, gelegen tegenover het Grootgasthuis, aomsg van
Nycolaas van Berkel. 1458., 1458
1 charter

2250

Eigendomsbewijs van verschillende erven, gelegen achter de Hinthamerstraat, aomsg
van Wilhelmus Hinckart. 1463., 1463
1 charter

2251

Eigendomsbewijs van een erfcyns, groot 4½ pond 's jaars, aomsg van Marnus
van Rooy. 1464. Met vier oudere brieven van deze cijns. 1424, 1426, 1428 en 1464.,
1424-1464
5 charters

2252

Eigendomsbewijs van 3 erven, gelegen tegenover het Grootgasthuis over het water,
aomsg van Gerardus van Os. 1467., 1467
1 charter

2253

Eigendomsbewijs van 3 erven, gelegen achter de Hinthamerstraat, aomsg van
Gerardus Yngrams. 1467. Met oudere brief. 1404, 1404-1467
2 charters
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2254

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, toekomende aan Johannes Paedze.
146970. Met oudere brief. 1435., 1435-1470
2 charters

2255

Eigendomsbewijs van de hel van een erfcijns, groot 2 pond en 10 schellingen 's jaars,
gevesgd op erven gelegen bij het erf, gezegd 'het hof van Brabant', aomsg van de
dekenen van het St. Jacobsgilde te 's-Hertogenbosch. 1472., 1472
1 charter

2256

Eigendomsbewijs van een huis en een beemd, aomsg van Theodericus Stouthen van
Dryel. 1476., 1476
1 charter

2257

Eigendomsbewijs van een pensioen, groot 24 pond 's jaars, gevesgd op een huis en land,
gelegen in 'het Hof van Brabant', aomsg van Johannes van Berkel e.a. 1476., 1476
1 charter

2258

Afstand door Hugo van Berkel aan het Grootgasthuis van een beemd, genaamd 'dat
Muntelken' en van een erf aldaar. 14767. Met oudere renunciaebrieven, 1442,1476 en
een ongedateerde memorie omtrent deze beemd., 1442-1477
3 charters en 1 stuk

2259

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10 gouden Peters 's jaars, aomsg van Yewanus
van Dommelen. 1478., 1478
1 charter

2260

Aankomstel van een een erf van 8 erven, gelegen achter de Hinthamerstraat aan de
overzijde van het water, tegenover het Grootgasthuis op het achtererf v.w. Gerard van
Berkel, en wel het erf dat grenstaan dat van Aart Rover van der Poorten, 1480. Met
retroacta, 1457 en 1479., 1457-1480
3 charters

2261

Vervallen Eigendomsbewijs van .een erf. gelegen tegenover het Grootgasthuis, achter de
Hinthamerstraat, aomsg van Johannes Houtloex. 1480., 1480
1 charter

2262

Aankomstel van een een erf uit 8 erven, gelegen achter de Hinthamerstraat aan de
overzijde van het water, tegenover het Grootgasthuis en wel tussen het achtererf v.w.
Gerard van Berkel en het erf van de kinderen van Gerard van Berkel. Elk van deze erven
is aan de voor- en achterzijde 22 voet breed; aan de voorzijde loopt een straat en aan
de achterzijde ligt het erf van Aleid Wolfaartsz; het hier overgedragen erf lag tussen de
erven van Godfried Petersen en dat van Paulus Ketelaar en thans tussen heer Hendrik
van Schijndel en Willem Bul; het ergoed is bebouwd en er rusen erfcijnzen op. 1481 en
1482., 1481-1482
5 charters

2263

Overdracht van een een erf uit 8 erven in het 'hof van Brabant', door Gooswijn van
Kampen aan Engbert Ludink Bodensz. Bontwerker, 1440, 1440
1 charter

2264

Eigendomsbewijs van een huis, erf en hof, gelegen in de straat, gezegd 'het hof van
Brabant', aomsg van Egidius Paedze. 1488., 1488
1 charter

2265

Eigendomsbewijs van 4 erfcijnzen, resp. groot 2 pond, 2 pond, 10 schellingen en 10
schellingen 's jaars, gevesgd op onderpanden, gelegen te 's-Hertogenbosch, Woensel,
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Schijndel en in de vrijdom van 's-Hertogenbosch. 1491. Met twee oudere brieven van
deze cijnzen. 1431 en 143940., 1431-1491
3 charters
2266

Eigendomsbewijs van al de rechten op een huis, erf en hof, gelegen in 'het hof van
Brabant', aomsg van Wilhelmus Zweertveger. 1491., 1491
1 charter

2267

Eigendomsbewijs van 3 kamers, gelegen in de straat gezegd 'het hof van Brabant',
aomsg van Elisabeth, d. v. w. Theodericus Servaeszoon, weduwe van Theodericus Pels.
1505., 1505
1 charter

2268

Akkoord tussen Jan van Berkel, z. v. w. Gerrit, als meester en rector v/h Grootgasthuis
ener- en Jan, z. v. w. Claes van den Broeck, lakenkoopman, anderzijds, waarbij
laatstgenoemde - die de huizen, gelegen in de Gasthuisstraat, hem aangekomen van
Gerrit Vranckenzoon van Uden, de oude, wonende te Henegouwen, had afgebroken zich verplicht voor zijn rekening de scheidingsmuur, welke beide parjen toebehoort, op
te trekken, de goot in goede staat te maken, zodat het water zijn loop zal hebben over
de Gasthuiserven, te weten naast de schoorsteen, onder beding, dat het Gasthuis en de
armen daarvan geen schade zullen ondervinden, terwijl voorts is overeengekomen, dat
het Gasthuis vrij is in de op te trekken scheidingsmuur te mmeren en te ankeren. 1511.,
1511
1 charter

2269

Transportbrief van een erfcijns, groot 2½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen
van het Grootgasthuis, toekomende aan Elisabeth, d. v. w. Egidius van Broechoven, z. v.
w. Rodolphus. 1549. Met de oorspronkelijke cynsbrief, toekomende aan Elisabeth, d. v. w.
Johannes van der Zydewynen, begyn v/h Grote Begynhof te 's-Hertogenbosch 153940.,
1539-1549
2 charters

2270

Akkoord tussen het Grootgasthuis ener- en de heren prior en procurator resp. der
predikheren en de H. Geestmeester te 's-Hertogenbosch anderzijds betreﬀende het
maken van een muur naast het erf van gezegd gasthuis, onder bepaling, dat de prior en H.
Geestmeester daartoe zullen bijdragen ﬂ500,- 1562., 1562
1 stuk

2271

Notariële kopie van een akte van evice d.d. 25 juni 1576, waarbij mr. Henrick, z. v.
Frans Henricxzoon van Gestel, namens het Grootgasthuis, bij gerechtelijke uitwinning
hee gekocht een huis, erf en hof, gelegen achter de Tolbrug, zulks wegens wanbetaling
van een daarop staande erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars. Hierbij: a. een
overeenkomst betreﬀende overdracht door het Grootgasthuis aan Jaexcken, weduwe
van Ghysbert Goossenszoon, van een huis, gelegen achter de Tolbrug voor de som van
20 Carolusguldens - welk huis door overlijden van Peeter, z. v. Jans Peeterszoon, die
in voorschreven gasthuis was overleden zonder testament na te laten, waardoor het
krachtens oude rechten, aan voorschreven gasthuis was verstorven - en tegen afstand
door Jaecxken voornoemd, tante van Peeter voornoemd, van haar recht van gebruik van
een watertrap en privaat, achter het erf van voorschreven gasthuis staande, alsmede
van de toegang tot de gracht van de gasthuisbeemd, 1591; b. een overeenkomst tussen
het Grootgasthuis en het Loyersgasthuis te 's-Hertogenbosch betreﬀende het leggen van
balken en goten in twee huizen, gelegen in de Tolbrugstraat, 1664., 1591-1664
2 charters en 1 stuk
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2272

Stukken betreﬀende de verkoop door jonkheer Willem van Erp aan het Grootgasthuis van
600 voeten blauwe stenen, liggende in de hof achter 'het Hooghuis', eerjds eigendom
van Jan van Vladeracken. 1581 en 1588. Hierbij een kwitane, groot ﬂ50,- wegens een
geschonken legaat door Gerard van Vladeracken aan gezegd gasthuis. 1581., 1581-1588
3 stukken

2273

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op de goederen
van het Grootgasthuis, toekomende aan de arme begijnen in het Groot Begijnhof te 'sHertogenbosch. 1594., 1594
1 charter

2274

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling der nagelaten goederen van jonkheer
Willem Muyckens en juﬀrouw Geertruid Wyliet, echtelieden. 1627., 1627
1 charter

N.B. Hieronder was o.a. een huis met toebehoren te 's-Hertogenbosch op de Windmolenberg; 2
roggepachten, gaande uit onderpanden te Mierlo op het Hout en uit goederen v/h Grootgasthuis
en 2 cijnsen uit huizen te 's-Hertogenbosch in de Beurdsestraat en op het kleine Begijnhof.

2275

Eigendomsbewijs van een hof van de oude hoge huizinge, met de nieuwe mmering
daarop staande, gelegen achter de plaats van voorschreven hoge huizinge over het water,
tussen het erf van het Grootgasthuis enerzijds en de erven van de erfgenamen van Jan
Chierneels en mr. Victor van Wamel, apotheker, anderzijds, benevens van de brug naast
de voormelde plaats van gezegde huizinge liggende, met het recht van door- en uitgang,
aomsg van Peter Boudewijns van de Zantvoirt. 1635. Met zeven daarbij behorende
stukken. 1493-1635., 1493-1635
3 charters en 5 stukken

2276

Eigendomsbewijs van een huis en erf, gelegen in de Grote Gasthuisstraat met vrije uitgang
achter het Vuurstaal, eerjds genaamd 'het Hof van Brabant', aomsg van Hendrik
Bosman en Jacomina van Guchoven, echtelieden. 1741., 1741
1 charter

4.14.1.27 In de Nieuwstraat
2277

Stukken betreﬀende een te sluiten overeenkomst tussen het Grootgasthuis en Willem
Lodewijk Graham eigenaar van een huis, inzake het dempen van een sloot, gelegen tussen
diens huis en gezegd gasthuis en het maken van een riool. 1686 en 1715., 1686-1715
3 stukken

4.14.1.28 Op het Ortheneinde
2278

Transportbrief van een huis en hof, toekomende aan Theodericus Hermanszoon. 1390.,
1390
1 charter

2279

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Anthonius
van der Oetheren. 14278. Met oudere transportbrief. 13823., 1382-1428
2 charters

2280

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof, gelegen op het Ortheneinde, naast de laatste poort, alsmede gaande
uit land, gelegen in de parochie van Roesmalen, ter plaatse gezegd 'Heze', aomsg
van Lambertus Nicolaas Aelbertszoon. 15245. Met vier daarbij behorende brieven,
waaronder een testament van Marcelis, z. v. Arnoldus Willems en Jua, d. v. Boldwinus
Claeszoon, echtelieden. 1504-1552., 1504-1552
5 charters
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4.14.1.29 In de Orthenstraat
2281

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 oude grossen 's jaars, gevesgd op een huis en
erf, toekomende aan Ricoldus Borchgreve. 1374., 1374
1 charter

2282

Transportbrief van een huis en erf, toekomende aan Johannes Kachermenzoon. 13923.,
1392-1393
1 charter

2283

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
van Vlaenderen. 1400., 1400
1 charter

2284

Transportbrief van een erfeijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Rutgherus
van Kessel. 1421., 1421
1 charter

2285

Transport van het vruchtgebruik en verdere rechten op een erfcijns, groot 30 schellingen
's jaars, toekomende aan Lambertus van Beerze. 1422. Met oudere transportbrief. 1422.,
1422
2 charters

2286

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Arnoldus Berwout.
1425., 1425
1 charter

2287

Afstand door Adam van der Straten e.a. aan Henricus van den Arenest van een huis, erf en
hof. 1427. Met oudere transportbrief. 1422., 1422-1427
2 charters

2288

Losbrief van een erfcijns, groot 512 pond 's jaars, toekomende aan Goeswinus van Erp.
1488., 1488
1 charter

2289

Eigendomsbewijs van een huis, erf, hof, achterhuis en 3 kamers, gelegen over
deZevensteense brug, benevens van land, genaamd 'den Carpenberg', liggende in de
parochie van Oyen, aomsg van Theoderica Knoeps. 151314., 1513-1514
1 charter

2290

Transportbrief van een huis met daarachter gelegen kookhuisje en brouwerij, gelegen bij
de H. Kruispoort, toekomende aan Henrick Peeters van Heesch. 1655. Met drie oudere
brieven. 1371, 1584 en 1584., 1371-1655
4 charters

4.14.1.30 In de Oude Gasthuisstraat (Gasselstraat)
2291

Transportbrief van een huis en erf, toekomende aan Wilhelmus Zoemer. 14078. Met drie
oudere brieven. 1314, 1336 en 14078., 1314-1408
4 charters

2292

Twee transportbrieven, ieder van een erfcijns groot 1 pond 's jaars, toekomende aan
Wolterus van de Rullen. 1503 en 15034. Met oudere transportbrief. 1482., 1482-1503
3 charters

2293

Transportbrief van een kamer, toekomende aan Daniël Henrixzoon. 15145. Met acht
oudere brieven. 1436-1501., 1436-1515
9 charters
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2294

Notariële akte, waarbij Johannes van Erp, meester en rector v/d Tafel v/d H. Geest te 'sHertogenbosch, aan Henricus van Broechoeven, meester en rector v/h Grootgasthuis
aldaar, ten behoeve van dat gasthuis, overdraagt de hel van een huis of kamer en erf,
gelegen achter de St. Annakapel. 1530., 1530
1 charter

2295

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en achterhuis, toekomende aan Johannes, z. v. w. Henricus Snavel. 15545., 1554 1555
1 charter

2296

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Theodericus van Goch van een huisje,
tegen eenjaarcijns van 7 gulden. 1578., 1578
1 charter

4.14.1.31 Op de Oude Hulst
2297

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, aomsg van Elisabeth
van Nystelre. 14323. Met oudere transportbrief. 14301., 1430-1433
2 charters

2298

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
Mys. 1460., 1460
1 charter

2299

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 gouden Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan
Petrus van den Velde. 1496., 1496
1 charter

2300

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 gouden Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof, toekomende aan Wolterus Scuermans. 1517., 1517
1 charter

2301

Akte van notaris Joannes van Beerdonck, waarbij Ghysbert Rembouts van Alckmeer bij
gerechtelijke uitwinning is aangekomen een huis, erf en hof, zulks wegens wanbetaling
van de daarop gevesgde erfcijns, groot 3 pond 's jaars. 15734., 1573-1574
1 charter

4.14.1.32 In de Putstraat
2302

Transportbrief van een huis, erf en hof met toebehoren, toekomende aan Godefridus
Cuper. 1487., 1487
1 charter

2303

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan Ghysbertus z. v. w.
Goeswinus van Best en Aleyd, zijn huisvrouw, van een kamer gedurende hun leven, tegen
betaling van een erfcijns van 1 pond 's jaars. 15023., 1502-1503
1 charter

2304

Eigendomsbewijs van de tocht in een kamer, aomsg van Ghysbertus van Best. 1527.
Met twee convenën, 15301 en 1531, benevens een kopie omtrent het mmeren in
muren, etc. 1531., 1527-1531
3 charters en 1 stuk

2305

Transportbrief van een huis en erf, toekomende aan Jan Henricus van Helmont. 15512.
Met twee oudere brieven van dat huis. 1505 en 15067., 1505-1552
3 charters
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4.14.1.33 In de Ridderstraat
2306

Eigendomsbewijs van een huis, erf en plaats met toebehoren, genaamd 'den Peerboom',
aomsg van Catharina, natuurlijke d. v. w. Jan Heys, wege nagelaten weduwe v. w.
Thomas Henricx Zebertszoon. 1582., 1582
1 charter

4.14.1.34 In de Schilderstraat
2307

Transportbrief van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, achterhuis met gronden en plaatsje, toekomende aan Wouter Leonarts van Oirschot.
1633., 1633
1 charter

4.14.1.35 In de Sehrijnwerkersstraat (Karrenstraat)
2308

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling der nalatenschap van Henricus Goes. 1396,
1396
1 charter

4.14.1.36 In de Spoorstraal
2309

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis
en erf, gelegen bij het convent der minderbroeders, aomsg van Godefridus Pynappel,
kapitein, 1620. Met twee oudere transportbrieven. 1551 en 1600., 1551-1620
3 charters

4.14.1.37 In de Krullestraat
2310

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10 schellingen 's jaars, aomsg van
Ghiselbertus Roesmont. 1434., 1434
1 charter

4.14.1.38 Achter en over de Tolbrug
2311

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10 pond 's jaars, aomsg van Johannes
Hoernken. 1421. Met oudere vesgings- en transportbrief, resp. van 13678 en 13745.,
1367-1421
3 charters

2312

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Theodericus Ermbrechtszoon van een
kamer tegen een jaarcijns van 20 schellingen. 1436., 1436
1 charter

2313

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Henricus Schoerken van een kamer, tegen
een jaarcijns van 20 schellingen. 1436., 1436
1 charter

2314

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Peter Boyenszoon van een kamer, tegen
een jaarcijns van 20 schellingen. 1436., 1436
1 charter

2315

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Nycholaas Vlemync van een kamer, tegen
een jaarcijns van 20 schellingen. 1436., 1436
1 charter

2316

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Johannes Molyaert en Henricus die Vrieze
van een kamer tegen een jaarcijns van 20 schellingen. 1436., 1436
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1 charter
2317

Eigendomsbewijs van een huis en erf, aomsg van Johannes van Overdyck. 15089. Met
zeven oudere brieven. 1438-1509., 1438-1509
8 charters

2318

Overeenkomst tussen Jan van Vladeracken, heer van Geﬀen, en het Grootgasthuis,
waarbij het gasthuis het recht verkrijgt om gebruik te maken van de werf, gelegen
achter het huis van eerstgenoemde en tot het maken van een brug over de Dieze.
1520. Notariële kopie. Hierbij een extract uit het testament van Elisabeths vader, de
priester, waarbij hij aan zijn natuurlijke zoon, Gerard, en zijn natuurlijke dochter Elisabeth
verschillende goederen vermaakt. 1556., 1556
2 stukken

2319

Uitgie, in erfcijns, door Jacobus, z. v. w. Gerardus Janszoon, aan Petrus, z. v. w. Coenrard
Corneliszoon, van de hel in een molenwerf, gelegen bij de stadsmuur, tegen 10 pond 's
jaars. 1526. Hierbij: a. een vonnisbrief voor het Boogschuersgilde v/d Oude Voetboog
te 's-Hertogenbosch, 1573; b. een gunsge beschikking van de hopman, koning, deken,
wasmeesters en gemene gildebroeders der edele schuerij van St. Joris, genaamd 'de
Oude Schuers' aldaar, op een verzoekschri v/h Grootgasthuis betreﬀende deze cijns,
1575 en c. een bundel stukken, inzake de 'Schuers van de edele Handboog' aldaar,
1643-1662., 1643-1573
2 charters en 24 stukken

2320

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf
en hof, toekomende aan Jacobus, z. v. w. Gerardus Janszoon. 15278. Met een losbrief van
deze cijns van hetzelfde jaar., 1527-1528
2 charters

2321

Transportbrief van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
molenwerf gelegen bij de stadsmuur, toekomende aan Johannes, z. v. w. Johannes
Goyartszoon. 1532. Met een tochtbrief van hetzelfde jaar., 1532
2 charters

2322

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op 4 kamers,
toekomende aan Johanna, d. v. w. Willem Janszoon. 15334., 1533-1534
1 charter

2323

Transportbrief van het vruchtgebruik van een erf, gezegd 'Moelenwerf', gelegen bij
de stadsmuur, toekomende aan Franciscus van Hynden, weduwnaar van Geneveva,
gezegd Wyen, d. v. w. Coenrardus van Monte en Laurenus, z. v. Cornelis Laureynszoon.
15356., 1535-1536
1 charter

2324

Uitgie, in erfcijns, door Bartholomeus, z. v. w. Henricus Loef, aan Coenrardus, z. v. w.
Henricus van den Staeck, van 2 kamers, 2 hoven, 1 kamer en hof met het recht van
gebruik van een put en waterloop, tegen een jaarcijns van 9 Carolusguldens. 1547. Met
tochtbrief. 1547., 1547
2 charters

2325

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en 6 kamers, toekomende aan Johanna, d. v. w. Wolterus de Rode en Mechtelde,
d. v. w. Gysbertus Henricx, begijnen in het Groot Begijnhof te 's-Hertogenbosch. 1550.
Notariële ongedateerde kopie., 1550
1 stuk
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2326

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op 6 kamers,
toekomende aan Anna, d. v. Coenrardus van den Staeck. 1550., 1550
1 charter

2327

Uitgie, in erfcijns, door Petrus en Oo, gebroeders, kinderen v. w. Petrus Wouterszoon,
aan Coenrardus, z. v. w. Henricus van den Staeck, van 2 kamers, tegen een jaarcijns van 6
Carolusguldens. 1550., 1550
1 charter

2328

Schepenbrief, waarbij Aleyd, weduwe van Dircx Janszoon van Bruynswyck, aan het
Grootgasthuis toestemming verleent tot het leggen van balken op en bevesgen van
ankers in de muur van een woonhuis. 1575., 1575
1 charter

2329

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, gevesgd op ¼ deel van een
molenwerf, gelegen tussen de stadsmuur en de Dieze. 1576. Met een uitgie, in erfcijns,
van deze werf, 1526 en 2 kwitanën, 1576 en 1577., 1526-1577
2 charters en 2 stukken

2330

Uitgie, in erfcijns, door Catharina, d. v. w. Henricus Donck e.a. aan Petrus, z. v. w.
Rycardus Peterszoon, van 3 kamers tegen een jaarcijns van 35 stuivers. 1578., 1578
1 charter

2331

Akkoord tussen Peter en Jan, gebroeders, zonen v. w. Laureyns van der Sprange e.a. eneren mr. Adam Floris van Os anderzijds betreﬀende verdeling van land te Rosmalen 'opten
Roemput' en te Orthen, benevens van 2 erfcijnzen, resp. groot 8 en 5 Carolusguldens 's
jaars, gevesgd op goederen, gelegen te's-Hertogenbosch, achter de Tolbrug en in de
Ambacht van de Vryenhoeven, bij testament nagelaten door Laureyns, z. v. Laureyns van
Sprange en diens huisvrouw Catharina. 1582., 1582
1 charter

2332

Transportbrief van 2 kamers en hoven, toekomende aan Godefridus van Engelant. 1593.
Met zes oudere brieven, 1515-1587, benevens 2 convenën betreﬀende de gracht,
liggende in de beemd van het Grootgasthuis. 1545 en 1547., 1515-1593
9 charters

2333

Eigendomsbewijs van 4 kamers onder één dak en 2 kamers onder één dak met een
hof, aomsg van Marnus van den Staeck. 1593. Met drie oudere brieven van deze
goederen, 15423 en 2 van 1553, benevens een transportbrief van een kamer en hof,
toekomende aan Adrianus, z. v. Petrus Peterszoon de Bie. 1601., 1542-1553
5 charters

2334

Eigendomsbewijs van een kamer in 10 kamers, benevens van een hof met het recht van
een put, aomsg van Johannes Daniëlszoon van Roosmalen. 1598. Met drie oudere
brieven. 1579,1584 en 1584., 1579-1598
4 charters

2335

Uitgie, in erfcijns, door Jacomyn Joosten aan Jan, z. v. Pauwels Colen, gezworen bode der
stad 's-Hertogenbosch, van een huis genaamd 'In de Taeﬀelronde' met erf, ledige plaats
en het recht van een doorgang, tegen een jaarcijns van 9 Carolusguldens, losbaar met 150
dergelijke guldens. 1616., 1616
1 charter

2336

Gunsge beschikking van de schepenen van 's-Hertogenbosch op een verzoekschri
van Henricxken, d. v. w. Marten Claeszoon en weduwe van Diere z. v. Roelof Dirckszoon,
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speldenmaker, om op haar huis een hypotheek te vesgen teneinde te voorzien in de
opvoeding van haar kinderen. 1626., 1626
1 stuk
2337

Akkoord tussen de weduwe van Francois Blom ter eenre en het Grootgasthuis ter andere
zijde betreﬀende het aanleggen van een waterloop over het erf en door de straat van
voornoemde weduwe. 1664. Notariële kopie. 1792., 1664-1792
1 stuk

4.14.1.39 Achter en in de Tolbrugstraat
2338

Ongedateerde kopie van een akkoord tussen het Grootgasthuis ener- en de geburen
van de Tolbrugstraat anderzijds betreﬀende het in orde brengen van de gracht, liggende
tussen de gasthuisbeemd en de erven dier geburen aldaar. 1547., 1547
1 stuk

2339

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling tussen Marcelis, z. v. w. Willem
Marceliszoon van Mierlo en v. w. Anna, zijn huisvrouw, enerzijds en Antonis Artszoon
de Poirter alias van Wyck, als man van Aleid, d. v. w. Willem en Anna voorschreven
anderzijds, inzake de nagelaten goederen van Willem en Anna voornoemd. 1583. Met een
transportbrief van een erfcijns, groot 4½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen
van Johannes, z. v. w. Reynerus van Haren, toekomende aan Reynerus, z. v. w. Henricus die
Lepper. 1529. Notariële ongedateerde kopiën., 1529-1583
2 stukken

2340

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Aelken, weduwe van Mierloe,
anderzijds betreﬀende een kamer en 2 renten, resp. groot 3 en 4 gulden 's jaars. 1600.,
1600
1 stuk

2341

Huurcedels van Aert van Zonhoven en Anneke Jansen, huisvrouw van Joost van Woensel,
van een huis gelegen aan de zijde van de Markt, naast het poortje, toebehorende aan de
weduwe J. van den Berghe. 1685 en 1686., 1685-1686
1 stuk

2342

Verkoop door Henrick van Gasteren aan het Grootgasthuis van twee huizen, zulks
krachtens een schepenvonnis te zijnen behoeve gewezen, 1688. Met een 16-eeuwse
koopcondie dezer huizen, 1551., 1551
1 charter en 1 stuk

2343

Opdracht van de rentmeester van het Grootgasthuis aan de groenroede betreﬀende
gerechtelijke aanzegging aan de geërfden in de Tolbrugstraat, om de sloot achter hun
erven, die aan de hof van gezegd gasthuis grenst, te ruimen. 1773., 1773
1 stuk

2344

Notariële akte, waarbij de regenten van het Grootgasthuis aan Willem de Kort,
vleeshouwer te 's-Hertogenbosch, onder zekere voorwaarden, vergunning verlenen om
een gedeelte van de muur van de hof van gezegd gasthuis op te trekken ter lengte van
circa 25 voeten, Bossche maat. 1779., 1779
1 stuk

2345

Contract tussen het Grootgasthuis ener- en Johannes Hooman te 's-Hertogenbosch
anderzijds, waarbij wordt overeengekomen, dat contractant ter eenre aan contractant
ter andere zijde, onder zekere voorwaarden, overdraagt een klein stukje erf, genaamd
'de Bleek', gelegen achter de Tolbrugstraat, grenzende ten noorden aan het erf van het
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huis van Johannes voorschreven, gelegen in de Tolbrugstraat en genaamd 'het Wapen van
Amsterdam'. 1804., 1804
1 stuk
4.14.1.40 Naast de Verwerput
2346

Grossen van de priester Goeswinus van Driel van 30 mei en 2 juni 1421 van het testament
van Jan van Best dd. 18 augustus 1420, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthtuis
een erfcijns, groot 1 pond 's jaars, gevesgd op een huis gelegen naast de Verwerput,
vermaakt., 1420-1421
1 charter

4.14.1.41 Over de Visbrug
2347

Uitgie, in erfcijns, door Arnoldus van Waderle aan Arnoldus Noydeken van een hofstede,
tegen een jaarcijns van 3 pond en 15 stuivers. 13567. Kopie., 1356-1357
1 stuk

2348

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, aomsg van Gerardus
van Berkel. 1397. Met twee oudere transportbrieven. 138990 en 1395., 1389-1397
3 charters

2349

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van Heilwig Lier.
14167. Met drie oudere transportbrieven. 1363,13678 en 13889., 1363-1417
4 charters

2350

Transportbrief van 23 deel van een hofstede en van een erfcijns, groot 5 pond en
10 schellingen 's jaars, toekomende aan Matheus van Gunterslair. 1470. Met oudere
transportbrief. 14678., 1467-1478
2 charters

2351

Stukken betreﬀende een erfcijns, groot 18 pond 's jaars, gevesgd op de hel van een
hofstede enhof gelegen over de Visbrug, toekomende aan OoBolcx. 1507-1515.,
1507-1515
7 charters

4.14.1.42 Bij de Vismarkt
2352

Uitgie, in erfcijns, door Johannes Loze aan Theodericus Zoetemulc van een erf, tegen een
jaarcijns van 20 schellingen. 1330., 1330
1 charter

2353

Uitgie, in erfcijns, door Petrus van Waderle aan Arnoldus, gezegd stratemaker, van een
huis en erf, staande beneden de nieuwe muur van de Vismarkt, tegen een jaarcijns van 4
pond. 1347. Met oudere transportbrief. 1344., 1344-1347
2 charters

2354

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 30 schellingen 's jaars, aomsg van Tielmanus
en Johannes van Nederynen. 1428. Met oudere transportbrief. 1397., 1397-1428
2 charters

4.14.1.43 In de Visstraat
2355

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een huis met
toebehoren, toekomende aan Jua, d. v. w. Gerardus Francken van Uden en haar nicht
Oda. 1530., 1530
1 charter
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4.14.1.44 Op de Vughterdijk
2356

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 schellingen 's jaars, aomsg van Henricus
Scilder. 1400., 1400
1 charter

2357

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, toekomende aan Aleid van den
Yevelaer. 1482. Met vijf oudere brieven. 1474-1482., 1474-1482
6 charters

2358

Vidimus van de schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 3 maart 15401 van een
transportbrief d.d. 5 maart 15278, waarbij Egidius, z. v. w. Johannes, gezegd Perman en
Adriana, d. v. w. Johannes, z. v. w. Symon van den Waterschoet, aan Johannes, z. v. w.
Henricus, gezegd van der Hoeven, in erfcijns uitgee een huis en achterhuis, tegen een
jaarcijns van 4 pond en o.a. een cijns van 2 pond aan het Grootgasthuis., 1527-1541
1 stuk

2359

Gerechtelijke opzegging door de kinderen van Anthony van Boxtel van een rent, groot 2
gulden en 10 stuivers 's jaars. 1706., 1706
1 stuk

4.14.1.45 In de Vughterstraat
2360

Eigendomsbewijs van ¼ in de hel van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg
van Bela Nolleken. 1400. Met oudere transportbrief. 1376., 1376-1400
2 charters

2361

Transportbrief van 212 deel in een huis, erf en hof, toekomende aan Johannes Wal e.a.
1423., 1423
1 charter

2362

Gunsge beschikking van de schepenen van 's-Hertogenbosch op een rekwest van
juﬀrouw Walborch Tholincx, weduwe v. Geraert, z. v. Adriaen Henricx van Zutphen, om
haar huis gelegen te 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat, naast 'den Engel', te verkopen
en ﬂ2000,- op te nemen op haar erfelijke tochtgoederen. 1646. Notariële kopie., 1646
1 stuk

2363

Huurcedel voor Laurens Bapst van een huis genaamd 'De Vergulde Eekel', toebehorende
aan mejuﬀrouw Maria Mosmans, weduwe van Cornelis Boons. 1764., 1764
1 stuk

4.14.1.46 Achter, hij en in de Waterstraat
2364

Transportbrief van het recht van vernadering op huizen, gelegen bij de Gevangenpoort en
de Waterstraat, toekomende aan Theodericus van Roede. 1484., 1484
1 charter

2365

Transportbrief van 45 deel in de hel van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars,
gevesgd op 1 kamer uit 3 kamers, gelegen tussen de Waterstraat ener- en de oude
stadsmuur anderzijds, toekomende aan Jacobus, z. v. Franciscus Jacopszoon van Sphout.
15723. Met oudere chijnsuitgevings- en transportbrief. 1547 en 15623., 1547-1573
3 charters

2366

Koopcedel voor Jan Coomans van 13 van een huis, erf en hof, genoemd 'den Thoren',
toebehorende aan jonkheren Jan van Werdenburch en Raes van Grevenbroeck. 1574.,
1574
1 stuk
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2367

Stukken betreﬀende de eigendom van een huis, erf, hof met rechten en toebehoren,
genaamd 'den Thoren', met het recht om een brug te maken over de Dieze tot aan
de kamers van jonkheer Lambert en Elisabeth van Gerwen en het recht van uitweg
naast voorschreven kamers naar de Waterstraat, aomsg van Henrick van Gestel e.a.
1575-1606. Met vijf oudere brieven van deze goederen. 1404-15745., 1404-1606
11 charters

2368

Koopcedel voor Jan Somers, vleeshouwer, Janszoon van 13 gedeelte van een huis,
erf, hof met toebehoren, genaamd 'den Thooren', gelegen bij de Gevangenpoort,
toebehorende aan jonkheer Joost van Gerwen e.a. 1576. Met kwitane van Baethe van
Stryp betreﬀende 'verdronken gelage ende verteerde costen int vercoopen van dit 13
deel'. 1576., 1576
2 stukken

2369

Stukken uit een proces tussen de erfgenamen v. w. heer Gysbrecht van den Velde, priester
en kanunnik van St. Jan, betreﬀende hun aandeel in een huis, erf, hof en toebehoren
gelegen te 's-Hertogenbosch, genaamd 'den Toren', en 3 bij elkander staande kamers,
achter de Gevangenpoort. 1580 en 1593. Notariële kopiën van 1594., 1580-1594
2 stukken

2370

Transport door Alexander van den Hout aan jonkheer Jacques Crehem (lees: de Creheym)
van de hel van een huis, erf, hof met rechten en toebehoren, bezwaard met 3 erfcijnzen.
1650. Hierbij drie oudere transportbrieven, 1621-1647; een rekening voor Anna de
Creheyn (lees: de Creheym) weduwe van Jor. Sandelant, inzake aankoop van dit huis,
lopende van 1658 t/m 1660; een kwitane betreﬀende betaalde verpondingen, 1658,
benevens 2 verklaringen omtrent aﬂossing van renten, beide van 1660., 1621-1660
6 charters en 2 stukken

4.14.1.47 Op de Weversplaats
2371

Transportbrief van een huis en erf, genaamd 'St. Catelyn', toekomende aan Pieternel
Janszen, weduwe van Jan van Lam. 1780., 1780
1 charter

4.14.1.48 Op de Windmolenberg
2372

Notarieel akkoord tussen het Grootgasthuis en de kerkmeesters van St. Jacob te 'sHertogenbosch betreﬀende de hel van een huis, waaruit de arme miserabele personen
in gezegd gasthuis jaarlijks zullen ontvangen een loscijns van 15 Carolusguldens. 1585.,
1585
1 stuk

4.14.1.49 In de Zadelstraat
2373

Eigendomsbewijs van de tocht in een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, aomsg van
Mechtelde Pels. 14745. Met vijf oudere brieven van deze cijns. 1410-1452., 1410-1475
6 charters

4.14.2 In de vrijdom der stad
4.14.2.1 Buiten de St Anthonispoort
2374

Eigendomsbewijs van een kamp wei- of broekland,groot 3 morgen,gelegen in de vrijdom
der stad 's-Hertogenbosch buiten de St. Anthonispoort, bij de oude Baseldonck, aomsg
van Mechteld Gobels, weduwe van Jacop Rombouts. 1602. Met drie oudere verkoopen renunciaebrieven, 1585-1591, benevens een bundel stukken betreﬀende dit land.
1582-1616., 1582-1616
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14 stukken
4.14.2.2 Buiten dc St Janspoort
2375

Eigendomsbewijs van een morgen land gelegen, ter plaatse gezegd 'Oeteren', aomsg
van Goswinus Cnode. 13478., 1347-1348
1 charter

2376

Transportbrief van de hel van een morgen land gelegen naast de stad, ter plaatse gezegd
'de Leghe Donc', toekomende aan Johannes van Hees. 1437. Met twee oudere brieven
van dit land. 1422 en 1434., 1422-1437
3 charters

2377

Transportbrief van 3 scharen land, gelegen in de vrijdom der stad, ter plaatse gezegd
'die Wolfdonc', toekomende aan Matheus van Maren. 1444. Hierbij een uitspraak
van scheidsrechters in een geschil tussen Gerardus Eelkens ener- en de kinderen v. w.
Henricus Posteel anderzijds, over de nalatenschap van Henricus voornoemd, 1363; een
transportbrief, 1388, benevens een akte van scheiding en deling van grondrenten en
landerijen, 1414., 1363-1444
4 charters

2378

Transportbrief van 4 hond land, gelegen nabij het erf gezegd 'Vogeldonk', toekomende
aan Jacobus de Wyt. 1477. Met een oudere verkoop- en renunciaebrief, beide van 1377.,
1377-1477
3 charters

2379

Transportbrief van de hel van een morgen land, ter plaatse' Vogeldonck' toekomende
aan Jacobus die Wyt. 1477. Met twee oudere transportbrieven. 13701 en 1377.,
1370-1477
3 charters

2380

Eigendomsbewijs van de hel van een kamp land, groot 3 morgen, gelegen in de vrijdom
der stad 's-Hertogenbosch, ter plaatse gezegd 'op den Donck' over de pomp, aomsg
van Johannes Robbert Jacopszoon. 1510. Met een vidimus van een brief van 1457, inzake
dit land. 1474., 1457-1510
2 charters

2381

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een kamp
land, gezegd 'die Wolfdonck', gelegen in de vrijdom der stad buiten de Koepoort,
toekomende aan Margareta van Broechoven. 1513 (dubbel)., 1513
2 charters

2382

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 gouden Philipsguldens 's jaars, gevesgd op een
kamp land, gelegen in de vrijdom der stad buiten de Koepoort, toekomende aan Wolterus
Oems Johanneszoon. 15201, 1520-1521
1 charter

2383

Transportbrief van een erfcijns, groot de hel in 12 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd
op een kamp land, gezegd 'die Wolfsdonck', gelegen in de vrijdom der stad buiten
de Koepoort, toekomende aan Daniël van Vlierden Daniëlszoon. 1536. Met oudere
transportbrief, 1514 en een vidimus van die brief, 1536., 1514-1536
3 charters

2384

Transportbrief van 2 morgen land in een kamp van 4 morgen, gelegen in de vrijdom der
stad buiten de St. Janspoort, eerjds de Koepoort genaamd, toekomende aan Godefridus
van Vlierden Daniëlszoon. 15434. Met twee oudere stukken van dit land, 1507 en
15434., 1507-1543
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2 charters en 1 stuk
2385

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en de kinderen v. w. Willem
Hanrixszoon anderzijds, waarbij aan laatstgenoemden 3 morgen land, gelegen in de
vrijdom der stad in 'het Boschveld', worden overgedragen en voornoemde meester
kwitane gee van de aan dat gasthuis toekomende gelden; een en ander ingevolge een
legaat door Jacop, z. v. w. Willem voorschreven aan het gasthuis vermaakt. 1583., 1583
1 charter

2386

Schepenbrief, waarbij Margriet, d. v. w. Aerts Peeterszoon de Bont, weduwe van Jan
Bernts, aan het Grootgasthuis overdraagt een kamp land, groot 2 morgen, gelegen binnen
de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch, ter plaatse genaamd, 'achter d'Oetheren', met
last van een jaarlijkse betaling van 30 stuivers tot aankoop van kaarsen in het Onze
Lieve Vrouwenhuisje in de Beurdsestraat, op de Beurdsebrug, 1611 (dubbel). Hierbij
een vidimus van 29 december 1593 van een verzoekschri aan de schepenen van 'sHertogenbosch d.d. 1593, inzake authorisae tot verkoop der nagelaten goederen van
Wouter Pynappel, met gunsge beschikking, benevens een koopbrief van deze kamp.
1593., 1593
4 charters

2387

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 15½ Carolusgulden 's jaars, gevesgd op 2
morgen land gelegen in de vrijdom der stad, buiten de St. Janspoort, aomsg van
Elisabeth, d. v. Johannes Pynappel. 1622. Met oudere transportbrief, 15634., 1622-1564
2 charters

2388

Eigendomsbewijs van een kamp land, groot 5 morgen en 1 hond, gelegen in de vrijdom
der stad, ter plaatse genaamd 'In het Boschveld', aomsg van Nicolaas van Horenbeeck.
1637. Met twaalf transport-, vernaderings- en procuraebrieven, 1404-1650; een akkoord
tussen de geërfden van het land, genaamd 'het Boschveld' en de geërfden van het land,
genaamd 'De Honderd Morgen', 1563; een testament van Johanna, d. v. w. Hubert Hamer,
1582 en een scheiding en deling betreﬀende voorschreven land. 1596., 1404-1650
17 stukken

2389

Eigendomsbewijs van 2 morgen land, gelegen in de vrijdom der stad buiten de St.
Janspoort, ter plaatse gezegd 'het Boschvelt', bezwaard met een erfcijns van ﬂ 15,- 's jaars,
aomsg van Cecilia en Elisabeth, dochters v. w. Lambert Rombouts van Osch. 1637.,
1637
1 charter

2390

Erkenning door Arnoldus Schuurmans te Deuteren, dat hij van het Groot-Ziekengasthuis
hee gehuurd een perceel land, gelegen buiten de St. Janspoort, genaamd 'de
Paardskamp'. 1793., 1793
1 stuk

4.14.2.3 Buiten de Vughterpoort
2391

Transportbrief van een beemd, gelegen in de parochie van St. Lamberts te Vucht, achter
de plaats, gezegd 'Vranckenhofstad', toekomende aan Arnoldus Keymps Gerarduszoon.
1509., 1509
1 charter

2392

Transportbrief van een morgen land, gelegen in de vrijdom der stad achter
Vranckenhofstad, toekomende aan Arnoldus Keymps Geritszoon. 1520., 1520
1 charter
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2393

Contract tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Hanrick, z. v. Willem
Thielmans anderzijds betreﬀende in gebruikgeving aan laatstgenoemde van een
bleekveld, gelegen in de vrijdom der stad voor de jd van 14 jaren,zulks in verband met
een lening van Hanrick voorschreven aan gezegd gasthuis, groot 600 Carolusguldens eens,
onder bepaling, dat voornoemd bedrag door de gasthuismeester in het 14e jaar moet zijn
terugbetaald. 15589., 1558-1559
1 charter

2394

Stukken betreﬀende de eigendom van een beemd, gelegen binnen de vrijdom der stad
buiten de Vughterpoort omtrent Moorkensveer, ten noorden naar de kleine schans, ten
zuiden naast het erf, genaamd 'den Moelenberch', aomsg van Henrick van Beverst;
Geertruyt Fierlants, religieuze in het klooster v/d zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch;
jonkheer Jaecques Fierlants en mr. Adriaen Vos. 1595-1648. Hierbij een uitspraak omtrent
het recht van vernaderen. 1648., 1595-1648
5 charters en 3 stukken

2395

Eigendomsbewijs van een hofstede, grond en erf, gelegen in de vrijdom der stad buiten
de Vuchterpoort, bij 'het Bergske', benevens van 3 lopen land, liggende in de parochie
van St. Lambertus te Vucht bij gezegd Bergje, aomsg van Johannes, z. v. w. Jacobus
Pauwelssen. 1599 (dubbel). Hierbij een tochtbrief, 1599; een vonnisbrief, 1570 en
condiën van verkoop dezer goederen, 1598., 1570-1599
5 charters en 1 stuk

2396

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen in de vrijdom der stad buiten de
Vuchterpoort, ter plaatse genaamd 'het Moorkensveer', aomsg van Marcus van
Auwen. 1646., 1646
1 charter

2397

Eigendomsbewijs van een hofstad met erf en hof gelegen in de vrijdom der stad,
aomsg van Marten Vermandel. 1665., 1665
1 charter

2398

Uitgie, in erfpacht, door het Grootgasthuis aan Hendrik Maas van een kamp hooiland
met daarbij gelegen percelen, liggende in de vrijdom der stad, van ouds genaamd 'de
Heun', voor 60 Carolusguldens 's jaars, losbaar in 2 termijnen tegen de penning 25. 1762.
Kopie., 1762
1 stuk

4.14.2.4 den Dungen
2399

Eigendomsbewijs van 3 erfcijnzen, resp. groot 4 Carolusguldens en 17½ stuiver, 6 en
5½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op onderpanden, onderscheidenlijk gelegen in de
vrijdom der stad, ter plaatse 'die Dungen' in de Litsestraat; in de parochie van Schijndel,
ter plaatse 'het Lueleynde' en in de parochie van Gestel bij Herlaer, ter plaatse 'die
Hoochstraat', aomsg van Yewanus Janszoon. 1576. Met oudere transportbrief.
156970., 1569-1576
2 charters

2400

Aanspraak van Korstken van den Meeracker, als gasthuismeester op een erfcijns, groot 40
schellingen 's jaars, gaande uit een kamp land, verschuldigd door Margriet, dochter van
Gyelis Willemszoon, met antwoord van laatstgenoemde, dat zij dit land niet in gebruik
hee. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

2401

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van Jo-hannes
van Erp, c.s. 13834. Met een transport- en vonnisbrief. 13834 en 13912., 1383-1392
Pagina 379

3 charters
2402

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, aomsg van Johannes van
Beerze e.a. 1426. Met drie oudere transportbrieven. 13901 en 2 van 1410., 1390-1426
4 charters

2403

Transportbrief van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, toekomende aan Henricus van den
Ham. 14656., 1465-1466
1 charter

2404

Transportbrief van 3 scharen weiland gelegen in de vrijdom der stad, ter plaatse genaamd
'in den grooten Vlyedert', benevens van 4 scharen weiland, gelegen alsvoor 'in de
Vlyedert', toekomende aan Henricus, z. v. Arnoldus Dirxzoon van Zoemeren. 1502. Met
twee oudere transportbrieven. 1467 en 1468., 1467-1502
3 charters

2405

Losbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op de hel van een
molen, gelegen bij 'de Ziekenbeemd', benevens gaande uit een huis, erf en hof gelegen
alsvoor, losbaar met 40 Rijnse guldens, toekomende aan Hermanus, z. v. w. Wautgerus, z.
v. w. Gerardus Meliszoon. 1511., 1511
1 charter

2406

Eigendomsbewijs van de hel in scharen weiland gelegen, ter plaatse gezegd' Vliedart',
aomsg van Joannes van den Wyngaarde. 1548., 1548
1 charter

2407

Twee transportbrieven van 2 erfcijnzen, resp. groot 8 en 9 pond 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof gelegen in de vrijdom der stad, ter plaatse Hyntham, toekomende aan
Mechtelde, weduwe v. w. Philip van Harderwyck. 1565. Met 2 oudere transportbrieven,
1499 en 15189., 1499-1565
4 charters

2408

Transportbrief van 2 stukken akkerland, gelegen in de vrijdom der stad, ter plaatse gezegd
Hyntham, toekomende aan Ygram van Achel. 154950. Met een losbrief van dit land.
1602., 1549-1602
2 charters

2409

Transportbrief van een stuk land gelegen te Hintham, toekomende aan Goyard van
Engelant. 1605. Met oudere schepenbrief van Heze betreﬀende dit land. 1565., 1565
2 charters

2410

Eigendomsbewijs van een hofstede, erf, hof met de hel van de weg daaraan liggende,
benevens van een stuk land, gelegen in de vrijdom der stad, ter plaatse Hintham,
aomsg van de executeurs van het testament van Goyarts van Engelant. 1616. Met diie
oudere brieven van deze goederen. 15656,1588 en 1606., 1565-1616
4 charters

4.14.3 Buiten de stad en vrijdom
4.14.3.1 In Aalst
2411

Schepenbrief, waarbij Godevaert van der Ryt aan zijn nicht, Katherina, beloo jaarlijks te
betalen een erfpacht, groot 8 lopen rogge. 1452., 1452
1 charter

4.14.3.2 In Aarle
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2412

Twee eigendomsbewijzen van 2 bunders land, gelegen in de parochie van Aerlebeek, ter
plaatse gezegd 'de Leeck', aomsg van Gerard vanDueren, z. v. w. Jacobus. 1514. Met
vier oudere transportbrieven van 1514., 1514
6 charters

2413

Borgtocht van Gerardus van Dueren, z. v. w. Jacobus voor het Grootgasthuis, betreﬀende
een erfpacht, groot 3 maalder rogge 's jaars, gevesgd op 13 deel van 2 bunders land,
gelegen in de parochie van Aerlebeek, terwijl tot meerdere zekerheid dezer pacht mede
zijn verbonden een huis, hofstede en hof, gelegen in de parochie van Gemert. 1518. Met
oudere pachtuitgevingsbrief. 1514., 1514-1518
2 charters

4.14.3.3 In Alem
2414

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 oude schilden 's jaars, aomsg van Henricus
die Hoesch. 1445. Met oudere transportbrief. 1385., 1385-1445
2 charters

2415

Transportbrief van 4½ hond land, gelegen 'In de Suytwynden', toekomende aan heer
Goert, priester en pastoor te Alem. 1513. Met oudere transportbrief. 15067., 1506-1513
2 charters

4.14.3.4 In Ammerzoden
2416

Akte van de schepenen van Ammersoye, waarb\j Willem Stevenszoon erkent, dat Aeen,
weduwe van Ariaen Bochovenszoon - of hare kinderen - een erfcijns, groot 5 Rijnse
guldens 's jaars, gereduceerd op 3 gulden, aljd zal mogen aﬂossen met 50 Rijnse guldens.
1551., 1551
1 charter

4.14.3.5 In Asten
2417

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 6 mud rogge 's jaars, aomsg van Theodericus
Stouten. 1476. Met vijf daarbij behorende brieven. 1469-1627., 1469-1627
4 charters en 2 stukken

2418

Akte van indemniteit voor het Grootgasthuis betreﬀende 3 erfpachten, resp. groot 6, 1 en
1 mud rogge 's jaars, 1493. Met oudere transportbrief. 1493., 1493
2 charters

2419

Correspondene en rekening van de heer Jacobus van den Boomen, pater-confessor
van het convent te Ommel, aan het Grootgasthuis betreﬀende de goederen aomsg
van Mathys Aertszoon van Berghe, eerjds pachter van een hoeve te Asten, waarop
een erfpacht is gevesgd van 6 mud rogge 's jaars, verschuldigd aan gezegd gasthuis.
1612-1628., 1612-1628
7 stukken

4.14.3.6 In Bakel
2420

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, aomsg van de Tafel v/d
H. Geest te 's-Hertogenbosch. 14889., 1488-1489
1 charter

2421

Volmacht van Nicolaas Nicolaaszoon, als man van Geertruyt, d. v. Willem Janszoon en
van Lysken, d. v. Adriaen van Gorcom, aan Geerling, z. v. Henricx Ruijs, tot overdracht
aan Goyart van Engelant van ¼ deel in een erfrent, groot 21 gulden 's jaars, gevesgd op
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een hoeve land gelegen, ter plaatse genoemd 'Milheze', en van het vruchtgebruik in een
erfrent, groot 9 gulden 's jaars, gaande uit goederen van het Grootgasthuis. 1600., 1600
1 charter
2422

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op land,
gelegen in de parochie van Bakel, ter plaatse gezegd 'Grootel', benevens gaande uit
landerijen, gezegd 'den Haeck' en 'den Boogart' en andere goederen, aomsg van
Johannes Sebasaans. 1616. Met oudere transportbrief. 154950., 1549-1550
2 charters

4.14.3.7 In Beek bij Aarle
2423

Kopie van een transportbrief van 2 stukken land, gelegen in de parochie van Beek, ter
plaatse gezegd 'op Dauwaert', toekomende aan Willem Meliszoon van den Spyker. 1520.,
1520
1 stuk

2424

Staat betreﬀende vergelders van een roggepacht, groot 2 mud 's jaars, over het jdvak
van 1630-1682., 1630-1682
1 stuk

2425

Stukken betreﬀende een achterstallige erfpacht, groot 24 vaten rogge 's jaars,
ten behoeve van het Grootgasthuis gevesgd op land, gezegd 'in het Reybroeck',
toebehorende aan Jan Janszoon Hoeven e.a. 1630-1696., 1630-1696
4 stukken

4.14.3.10 In Berlicum
2426

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, aomsg van Johannes van
Nulant. 1382. Met oudere transportbrief. 1382., 1382
2 charters

2427

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Petrus
Witmeri. 1423. Met oudere transportbrief. 14056., 1405-1423
2 charters

2428

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
die Dorre. 14412., 1441-1442
1 charter

2429

Transportbrief van een erfpacht, groot 1½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Thomas
die Bever. 1446., 1446
1 charter

2430

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Petrus
Scuerman. 14501, 1450-1451
1 charter

2431

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, toekomende aan Johannes van
Hedel. 1456., 1456
1 charter

2432

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot de hel in een half mud rogge 's jaars,
aomsg van Ludolphus Buck c.s. 1465. Met een vidimus van de akten d.d. 19 juni 1433
en 11 januari 14378 betreﬀende deze pacht. 1456., 1433-1465
2 charters
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2433

Drie schepenbrieven betreﬀende de verhuring van een watermolen, het Grootgasthuis
toebehorende. 1481, 1482 en 1485., 1481-1485
3 charters

2434

Transport door Johannes, z. v. w. Rutgerus van Middegael en Nicolaus, z. v. Franco
Claeszoon, aan heer en meester Henricus Lueckemans en heer Reinerus Bussers, priesters
en beneﬁciaten van St. Jan te 's-Hertogenbosch, van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens
's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en land gelegen aan 'de Onderstal'. 15545.
Authenek afschri., 1554-1555
1 charter

2435

Koopcedel voor Adriaan Willem Colenzoon en Henrick Evertszoon van 2 stukken land,
resp. groot 4 en 12 lopenzaads, gelegen in de Loeﬀart, toebehorende aan Laureyns
Henrickszoon van den Berghe, als man van Catherina, weduwe van Jan van den
Eeckhout en aan heer Peter van den Eckhout, priester en kanunnik van St. Janskerk te 'sHertogenbosch. 1571., 1571
1 stuk

2436

Transportbrief van een erfcijns, groot 1 Carolusgulden 's jaars, gevesgd op land,
genaamd 'Cantecamp', gelegen aan 'de Onderstal', toekomende aan Zeger, z. v. w. Henrick
Zegerszoon. 1582. Met oudere schepentransportbrief van Berlicum. 15678., 1567-1582
2 charters

2437

Plaegrond van een klein gedeelte van het dorp Berlicum. 16e eeuw., 1500-1699
1 stuk

2438

Transportbrief van 16 deel in een stuk land, gelegen in de Loeﬀartse straat, toekomende
aan Goyart van Engelant. 1601. Met oudere transportbrief. 1601., 1601
2 charters

2439

Transport door het Grootgasthuis aan Johannes Godefriduszoon de Weer van een stuk
land, genaamd 'Het Hooe', gelegen ter plaatse gezegd 'Loefart'. 1602. Met twee oudere
transportbrieven, beide van 1571., 1571
3 charters

4.14.3.11 In Blaarthem
2440

Transport, ten overstaan van de schepenen in Ghestel, door Dyonys Henrick
Thielkenszoon aan zijn broeder Goyard Henrick Thielkenszoon van een erfcijns, groot
2 Peters 's jaars, gevesgd op een akker land, gelegen binnen de parochie van sinte
Lambrechts Blaerthem te Ghestel. 15001., 1500-1501
1 charter

4.14.3.12 In Boekel
2441

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op 13 gedeelte
van een hoeve, gelegen ter plaatse gezegd Boekel, aomsg van de Tafel v/d H. Geest
te 's-Hertogenbosch. 1507. Met zeven oudere brieven van deze pacht. 1395-1428.,
1395-1507
8 charters

2442

Uitgie door het Grootgasthuis aan Jan Gherytszoon van den Waeterbeempt van ene
hoeve, genaamd 'Int Sandt', tegen betaling van geld en goederen. 15123., 1512-1513
1 stuk

2443

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Margriet, weduwe
van Jan Gheritszoon, van een hoeve, ter plaatse gezegd op Boekel bij de kapel in 'de
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Zandbergen', voor de jd van 8 jaren tegen 10 mud rogge, 8 Rijnse guldens en andere
voorwaarden 's jaars. 1522., 1522
1 charter
2444

Getuigenis van verscheidene personen, afgelegd voor de schepenen der heerlijkheid van
Heeswijk, betreﬀende moeilijkheden ondervonden bij het vervoer van hout te Boekel,
gekocht van het Grootgasthuis. 1652., 1652
1 stuk

4.14.3.13 In Boxtel
2445

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg vanThomas, z. v.
Wilhelmus Ghisenradenzoon. 13923. Met oudere transportbrief. 13678., 1367-1393
2 charters

2446

Vesging door Paulus van den Hoevel voor Laurenus die Bont van 1 mud rogge 's jaars.
13899., 1389
1 charter

2447

Vergunning van Jan van Meerhem aan Henric van den Ors betreﬀende het planten van
bomen en gewassen. 14378., 1437-1438
1 charter

2448

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Oo Spyse.
1444., 1444
1 charter

2449

Eigendomsbewijs van roerende en erfelijke goederen, aomsg van Gerardus van
Aldenwater. 14612., 1461-1462
1 charter

2450

Transport, ten overstaan van de schepenen van Liemde, door Willem Gybenzoon aan
Evert Evertszoon, van een zesterzaads land, gelegen in de Donck. 1511., 1511
1 charter

2451

Transport door het Grootgasthuis aan het convent Sanctae Clarae te Boxtel van een
erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars. 1594., 1594
1 charter

2452

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis
en hof met aangrenzend land, gelegen ter plaatse gezegd Hoog Gemonde, aomsg van
Seger, z. v. w. Aerts van Overbeeck te Gemonde. 1650., 1650
1 charter

2453

Transport door vrouwe Maria Monnicx, eerder weduwe van jonkheer Adriaen van Gerwen
en laatselijk weduwe van jonkheer Hendrick de Homes, aan Johannes Pieters van een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, losbaar met 300 gulden. 1663., 1663
1 charter

4.14.3.14 In Breda
2454

Geloe door mr. Anthonis Valiant, priester, voor Cornelis Back en zijn huisvrouw Adriaena,
d. v. w. Kathelyn Adriaen Thielmansdochter, tot betaling van een erfcijns, groot 6 Rijnse
guldens 's jaars, gevesgd op een huis met toebehoren, gelegen in de Waterpoortstraat,
onder verband van een huis met toebehoren, gelegen in de Steenbrugstraat. 1538., 1538
1 charter

4.14.3.15 In Breugel
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2455

Brief van W. van Emmerick, secretaris der stad 's-Hertogenbosch, aan de vorster te
Broegel betreﬀende aondiging in de kerk aldaar van een cedulle, inzake goederen en
erven, die na rechten dezer stad te boek zijn gesteld. 1586., 1586
1 stuk

2456

Aankoop door het Grootgasthuis, bij evice, van de hoeve met toebehoren, genaamd de
hoeve 'te Santstraat', 1688 (Dubbel)., 1688
2 charters

2457

Minuut van een verzoekschri van de geërfden en rentheﬀers van het dorp Breugel aan
N.N., om vermindering van achterstallige lasten wegens de arme en desolate toestand van
dit dorp na de oorlogsjaren. 1693., 1393
1 stuk

4.14.3.16 In Cromvoirt
2458

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, aomsg van Johannes
van Berze. 1393. Met twee oudere transportbrieven. 1358 en 1377., 1358-1377
3 charters

2459

Eigendomsbewijs van een morgen land, aomsg van Henricus Berkelman. 1495., 1495
1 charter

4.14.3.17 In Diessen
2460

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 20 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een erf,
genaamd 'den Langen Akker', gelegen onder de dingbank van Hilvarenbeek, benevens
gaande uit een beemd, genaamd 'Koppensveldeke', aomsg van Jan, z. v. Cornelis van
Aelst te Diessen. 1658., 1658
1 charter

4.14.3.18 In Dinther
2461

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Wynricus van
Zochel. 1471., 1471
1 charter

2462

Geloe door Arndt, z. v. w. Jan van Gemert, voor Willem Hendrik van Roy, beiden
wonende te Dinther, tot betaling van 2 x 12 Carolusguldens en 212 dergelijke guldens,
zulks onder verband van een huis, hof en 3 lopen land, gelegen aan 'het gemeen Broek'.
1606., 1606
1 charter

4.14.3.19 In Dongen
2463

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 250
dergelijke guldens, gevesgd op 56 gedeelte van akkeren groesland, genaamd 'den Rullen
Dries', benevens gaande uit land, genaamd 'de acht eerste Beeckakker', aomsg van Jan
Janszoon van Poppel. 1662., 1662
1 charter

4.14.3.20 In Drunen
2464

Transportbrief van een erfpacht, groot een half mud rogge, benevens van 3 erfcijnzen,
resp. groot 20, 50 en 20 schellingen 's jaars, gevesgd op goederen, gelegen in de
parochie van Druenen en te 's-Hertogenbosch, toekomende aan Gerburgis Cuper. 14323.,
1432-1433
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1 charter
2465

Gerechtelijke opzegging door de kerkmeesters van Drunen, als kopers van een stuk land
van de weduwe Adriaan Goderts van Bladel, van een rent, groot in kapitaal ﬂ 100,-,
drukkende op voorschreven land. 1704., 1704
1 stuk

4.14.3.21 In den Dungen
2466

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis
op een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden gelegen te den
Dungen en Gestel. 14201., 1420-1421
1 charter

2467

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 5 zester rogge 's jaars. 14201., 1420
1 charter

2468

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2469

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 5 zester rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2470

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 14 zester rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2471

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 12 zester rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2472

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 23 zester rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

4.14.3.22 In Eeckart
2473

Notariële verklaring betreﬀende de toestand der goederen, gelegen in de heerlijkheid
van Eeckart, parochie van Woensel, waarop ten behoeve van het Grootgasthuis 2
achterstallige pachten gevesgd zijn, resp. groot 7 mudden en 5 zester rogge en 3 mud en
4½ zester garst 's jaars. 1686., 1686
1 stuk

2474

Handlichng door Jan Dircx te Eeckart voor het Grootgasthuis, als huurder van een huis
met aangelag, gelegen aldaar aan de Schoordijk. 1690., 1690
1 stuk

4.14.3.23 In Eersel
2475

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Theodericus
van den Hovel. 13667., 1366-1367
1 charter

2476

Indemniteitsbrief voor Gerard Straetmans betreﬀende 3 erfpachten, resp. groot een ½
mud, 13 in 7 lopen en een vierdenaar rogge 's jaars. 14389., 1438-1439
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1 charter
2477

Eigendomsbewijs van het recht op een levenslange erfpacht, groot een half mud rogge
's jaars, gevesgd op 34 gedeelte van het goed 'Ter Hengelen', aomsg van Elisabeth,
d. v. w. Gerardus van Wytvelt. 15401. Met vier oudere transportbrieven, 1392, 14234,
14323 en 1440 en twee notariële kopien van de testamenten van Elisabeth, weduwe v. w.
Godefridus die Bye. 1515, 1519., 1392-1540
5 charters en 2 stukken

2478

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
schuur, schop, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'den Dyck', benevens gaande
uit een akkerland, genaamd 'de groote akker', gelegen ter plaatse gezegd 'den Stert',
aomsg van Henrica en Antonia Zerissen, 1604. Met oudere transportbrief. 1558.,
1558-1604
2 charters

4.14.3.24 In Eindhoven
2479

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en land, toekomende aan Anna, d. v. w. Henricus Diricxzoon van Heeze. 15634.,
1563-1564
1 charter

2480

Relaas van de groenrode voor het Grootgasthuis omtrent een inmae aan Anneke,
weduwe van Willem Raes Willems, betreﬀende de aanstaande evice van een huis enz.,
zulks wegens een achterstallige erfcijns, groot ﬂ3,- 's jaars. 1595., 1595
1 stuk

4.14.3.25 In Empel
2481

Transportbrief van het recht van vernadering op een erf, toekomende aan Godefridus van
Vlomen. 1384., 1384
1 charter

2482

Notarieel extract, waarbij de executeurs v/h testament van Godefridus Posteel o.a. aan
de armen v/h Grootgasthuis hebben overgedragen de hel in 2 oude schilden 's jaars,
gevesgd op goederen, gelegen onder de jurisdice van Meerwijk. 1414. Met 2 extracten
uit voormeld testament. 14123., 1412-1413
3 charters

2483

Eigendomsbewijs van een kamp land, aomsg van Wiskinus Nevenzoon. 14178. Met
twee daarbij behorende brieven. 1388 en 1408., 1388-1418
3 charters

2484

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 6 Leuvense ponden, gevesgd op cijnzen. 14201., 1420-1421
1 charter

2485

Transportbrief van 5 ½ en 2 hond land, toekomende aan Udo die Beer. 1429., 1429
1 charter

2486

Transportbrief van 4 hond land, toekomende aan Udo die Beer. 1429., 1429
1 charter

2487

Eigendomsbewijs van 4 en 7 hond land, gelegen onder de jurisdice van Meerwijk,
aomsg van Udo Udenzoon. 142930. Met zes daarbij behorende brieven. 14023 1430., 1402-1430
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7 charters
2488

Eigendomsbewijs van diverse cijnzen, gelegen onder de jurisdice van Meerwijk,
aomsg van Reymboldus Woyten. 1435. Met twee oudere brieven. 13901 en 14334.,
1390-1435
3 charters

2489

Transportbrief van 1 morgen en 1 hond land, toekomende aan Udo die Beer. 1436., 1436
1 charter

2490

Transportbrief van een morgen land, toekomende aan Johannes die Bye. 1443., 1443
1 charter

2491

Eigendomsbewijs van een morgen land, aomsg van Henricus Hadewigen c. s., 1445.,
1445
1 charter

2492

Eigendomsbewijs van een morgen land, aomsg van Henricus van Beerlikem c.s. 1445,
1445
1 charter

2493

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, aomsg van Zebertus van den
Zanden e.a. 14478. Met constuebrief. 1386., 1386-1448
2 charters

2494

Schepenbrief betreﬀende overdracht van vruchtgebruik op en deling der nagelaten
goederen van Johannes Reymbrants. 1465., 1465
1 charter

2495

Eigendomsbewijs van de hel in een stuk land, gelegen onder de jurisdice van Meerwyc.
14667. Met vijf oudere brieven. 1359-14023., 1359-1467
6 charters

2496

Eigendomsbewijs van de hel in 4 morgen land, aomsg van Theodericus Henrixzoon
c.s. 1479. Met vier oudere transportbrieven. 1369-1447., 1369-1479
5 charters

2497

Vier transportbrieven van landerijen, gelegen onder de parochie van Empel en onder de
jurisdice van Meerwijk, toekomende aan Chrisanus van den Meeracker. 14912. Met
vijien oudere brieven. 1411-1486., 1411-1492
19 charters

2498

Losbrief van een erfcijns, groot 2½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een kamp land,
genaamd 'den Berchkamp', losbaar met 35½ dergelijke guldens, toekomende aan
Arnoldus, z. v. Oo Teerlincx. 15023., 1502-1503
1 charter

2499

Eigendomsbewijs van 13 in 5 hond land, gelegen in het Empelse veld, ter plaatse
genaamd 'Maesbroeck' bij de 1e sluis, aomsg van Nicolaus, z. v. w. Theodericus
Daniëlszoon. 1504., 1504
1 charter

2500

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 3 mud rogge 's jaars, aomsg van Henricus
en Aleyd, kinderen v. w. Henricus van Aerle e.a. 1506. Met drie oudere transportbrieven.
1371,1395 en 1465., 1371-1506
4 charters
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2501

Eigendomsbewijs van 13 in 5 hond land, aomsg van Johannes, z. v. Johannes de
Hertog van Engelen. 150910., 1509-1510
1 charter

2502

Schepenbrief, waarbij Dominicus Johannes, z. v. w. Johannes Willemszoon, priester,
verklaart gedurende 6 jaren aan het Grootgasthuis te zullen betalen 7 Rijnse guldens 's
jaars, wegens huur van 10 hond land, gelegen ter plaatse gezegd 'die quade Slinck'. 1513.,
1513
1 charter

2503

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan Henricus, z. v. w.
Henricus Artszoon e.a. van een kamp land, gelegen ter plaatse gezegd 'die Voert', voor de
jd van 6 jaren tegen 20 Rijnse guldens 's jaars. 1520., 1520
1 charter

2504

Transport voor schepenen van Empel en Meerwyck door Danel Yewanszoon aan Ghysbert
Hanrichszoon van een erfcijns, groot 20 stuivers 's jaars, gevesgd op land. 15201.,
1520-1521
1 charter

2505

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op 6 morgen
land, gelegen ter plaatse gezegd 'dat Empelsveld', toekomende aan Daniël van Vlierden
Daniëlszoon. 1525., 1525
1 charter

2506

Transportbrief van 4 morgen land, gelegen ter plaatse gezegd 'Cortebeemd', toekomende
aan Johannes Vige, z. v. w. Henricus. 15301. Met vier brieven betreﬀende dit land, 2 van
1504 en 2 van 1528., 1504-1531
5 charters

2507

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, verschijnende op
1 oktober en gevesgd op een stuk land, gezegd 'Zwartbroeck', gelegen ter plaatse
gezegd in het dorp, aomsg van Johannes, z. v. w. Gerardus Willemszoon van Empel.
1551. Hierbij een verklaring van de Schepenen van Empel en Meerwijk betreﬀende de
zware lasten die Jenneke, weduwe van Hanrick Geritszoon Pincxten, hee te voldoen uit
haar land, genaamd 'het Zwartbroek', waarop een erfrente, groot 6 gulden 's jaars, ten
behoeve van het Grootgasthuis, is gevesgd. 1646., 1551-1646
1 charter en 1 stuk

2508

Transport door Henricus, z. v. w. Matheus Claeszoon en Johannes, z. v. w. Reynerus
Adriaenszoon, aan Adrianus, z. v. w. Nycolaes Cuypers, van een erfcijns, groot 7
Carolusguldens 's jaars, gevesgd op 4 morgen land, gelegen ter plaatse gezegd
'Hencxtem', benevens gaande uit een huis, erf en hof, ter plaatse gezegd 'Asmunt'. 1571.,
1571
1 charter

2509

Aankoop door het Grootgasthuis, bij evice, van 2 kampen land, groot 5 morgen, gelegen
in het Empelsche veld. 1690., 1690
1 charter

2510

Transportbrief van 1 morgen en 5 hond hooi- en weiland, genaamd 'Koornkamp',
toekomende aan de weduwe Elias Hagelaar. 1778., 1778
1 charter

3783

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 pond 's jaars, toekomende aan Wilhelmus van
Geldrop. 1464., 1464
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Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2493a

1 charter

4.14.3.26 In en vóór Engelen
2511

Schepenbrief betreﬀende deling van een kamp land, gelegen vóór Engelen, aomsg van
de nalatenschap v. w. Henric Goes. 1396. Met twee oudere transportbrieven, 1371 en
1396., 1371-1396
3 charters

2512

Eigendomsbewijs van een erfrent, groot 4 Rijnse guldens 's jaars, aomsg van Henricus
Claeszoon van Vlimen. 15134., 1513-1514
1 charter

4.14.3.27 In Erp
2513

Schepenbrief, waarbij Johannes die Gruyter verklaart voortaan aan Thomas van Uden te
zullen betalen een erfpacht, groot 1 maalder rogge's jaars. 1493., 1493
1 charter

2514

Transportbrief van ¼ in een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof met toebehoren, gelegen in de parochie van Erp, ter plaatse gezegd 'op
Hovelberch', benevens gaande uit een stuk land, gelegen in de parochie van Beeck bij
Aerle, ter plaatse gezegd 'Leeck', toekomende aan Hadewig, d. v. w. Judocus Drieszoon.
1577. Hierbij een ongedateerd afschri van een transportbrief betreﬀende deze cijns,
toekomende aan Matheus en Gysbertus Smeenschen., 1577
1 charter en 1 stuk

2515

Transportbrief van een erfcijns, groot 46 Carolusguldens en 17½ stuiver 's jaars, gevesgd
op een stuk akkerland, gelegen ter plaatse gezegd 'in den hoek', toekomende aan mr.
Wouter Aertzoon Crillarts. 1631., 1631
2 charters

4.14.3.28 In Esch
2516

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Paulus
Ghevaertszoon. 1378., 1378
1 charter

2517

Uitgie, in erfpacht, door Aleydis van Berze e.a. aan Laurenus van Brugghen van
verschillende landerijen, tegen een jaarpacht van 20 lopen rogge. 1409., 1409
1 charter

2518

Uitgie, in erfpacht, door Henricus van der Voert aan Wilhelmus Beys van landerijen,
tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1434., 1434
1 charter

2519

Eigendomsbewijs van al de goederen, die Aelbertus Abenzoon en Bartramus van Ghilze
hebben geërfd v. w. Elisabeth, d. v. w. Johannes Abenzoon. 14645. Hierbij een testament
van Elisabeth voornoemd, 1461., 1461
2 charters

2520

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, aomsg van Jacoba van Gheel
e.a. 1469., 1469
1 charter

2521

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 4 lopen rogge 's jaars, aomsg van Geertrudis
Snavel. 1492., 1492
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1 charter
2522

Transportbrief van een stenen huis, duiuis, bakhuis, put en hoeven, alles omgraven
zijnde, met een hoeve land daarbij gelegen, te weten: bouwhuis, schuur en erven, gelegen
ter plaatse gezegd 'de Ruydonck', benevens wei-, hooi- en akkerland, genaamd 'Swimmel,
Haverdries, Zyelscheakker, Bichenhoeve en Creyenven', alsmede de visserij in het water
de Aa; een en ander bezwaard met grond- en andere cijnzen en een maaljd om de 7
jaren aan de heren van Externaken als zij hun cijnzen komen beuren, toekomende aan
jonkvrouw Heylwich van Gerwen. 1602., 1602
1 charter

3784

Transportbrief van 13 in verschillende landerijen, toekomende aan Yda Berwout. 1357.,
1357
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2515a

4.14.3.29 In Eethen en Dronge!en
2523

Transportbrief van landerijen, gelegen in de banne van Eeten en Drongelen, toekomende
aan Dirk van den Hoevel. 1422., 1422
1 charter

4.14.3.30 In Geervliet
2524

Transportbrief van een huis, toekomende aan Joerden Monick. 1465. Met vier oudere
brieven, 1450, 1451, 1452 en 1463., 1450-1463
5 charters

4.14.3.31 In Geﬀen
2525

Vesging voor Willem van Volken van een erfpacht, groot 3 vaten rogge 's jaars, op land.
1446. Met losbrief. 1446., 1446
2 charters

2526

Transportbrief van een huis, erf, hof, hofsteden en landerijen, gelegen in de parochiën van
Geﬀen en Nuland, toekomende aan Arnoldus van der Hove. 1452., 1452
1 charter

2527

Eigendomsbewijs voor het Grootgasthuis en het H. Geesthuis te 's-Hertogenbosch van een
hoeve, aomsg van Ghiselbertus Haeck. 1483. Met een lijst betreﬀende de landerijen,
die Arien Jan Broeken en Jan Vrancken van het Grootgasthuis in huur hebben, 1598., 1598
1 charter en 1 stuk

2528

Transportbrief van een erfcijns, groot 8 pond 's jaars, toekomende aan Arnoldus
Mannartszoon. 1483., 1483
1 charter

2529

Transportbrief van een erfcijns, groot 7 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op onderpanden
gelegen in de parochiën van Geﬀen en Erp, toekomende aan Heylwig Berwout en Rutger
Berwout. 1484. Met twee vonnisbrieven, beide van 15023., 1484-1503
3 charters

2530

Transportbrief van land, toekomende aan Arnoldus die Bye. 1487. Met twee oudere
transportbrieven van dit land. 1446 en 1458., 1446-1487
3 charters

2531

Uitgie, in erfpacht, door Johannes van Berkel Geritszoon aan Arnoldus Godefriduszoon
Broeszoon van een maalderzaads land, genaamd 'den Torfput' tegen betaling aan
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Nycolaas van Borchem van de daarop drukkende grondcijns en van ½ mud rogge 's jaars.
15012., 1501-1502
1 charter
2532

Transportbrief van een erfpacht, groot 14 lopen rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden
gelegen ter plaatse gezegd 'aan de Wyck' en 'achter den Elshof', toekomende aan Elsbena,
weduwe v. w. Rutger Berwout. 1502. Met twee oudere transportbrieven. 14767 en
1478., 1476-1502
3 charters

2533

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, toekomende aan Elsbena, weduwe
v. w. Rutger Berwout. 1502. Met twee oudere transportbrieven. 14778 en 1481.,
1477-1502
3 charters

2534

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen
gelegen naast de Loeyweg, toekomende aan Elsbena, weduwe v. w. Rutger Berwout.
1502. Met drie oudere brieven van deze pacht. 14456, 14556 en 1502., 1445-1502
4 charters

2535

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
plaats, hof en erf, gelegen ter plaatse gezegd aan de Wycksestraat, toekomende aan
Elsbena, weduwe v. w. Rutger Berwout. 1502. Met vier oudere brieven van deze pacht.
1452, 2 van 1495 en 14956., 1452-1502
5 charters

2536

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op onderpanden
gelegen in de parochiën van Geﬀen en Erp, toekomende aan Johannes van Berkel
Gerritszoon. 15045. Met twee oudere transportbrieven. 1482 en 15045., 1482-1505
3 charters

2537

Transportbrief van een huis, plaats, hof en landerijen, gelegen ter plaatse gezegd
aan 'de Wyck, Elshof, Leyweg en Drakenput', toekomende aan Johannes van Berkel.
15056. Met een akte van maintenue vanwege keizer Karel, hertog van Brabant, 1552
en een schepenverklaring voor het Grootgasthuis, inzake het gebruik van de weg aan de
Wycksche-straat. 1553., 1553
3 charters

2538

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op onderpanden,
gelegen ter plaatse gezegd aan 'de Wyck, achter de Elshof, de Leywech en de Drakenput',
toekomende aan Maria Berwout. 15056. Met losbrief van hetzelfde jaar., 1505-1506
2 charters

2539

Transportbrief van 6 hond land, gelegen ter plaatse gezegd 'in den Vrede', toekomende
aan Johan van Berkel Geritszoon. 1508., 1508
1 charter

2540

Transport, ten overstaan van de Schepenen van Hees, door Henrick van Ammerzoyen,
priester, aan Jan van Berkel Geritszoon van 2 hond land, gelegen 'in den Vrede'. 1509. Met
oudere schepen-transportbrief van Hees. 1508., 1508-1509
2 charters

2541

Transport, ten overstaan van schepenen te Geﬀen, door Jan Pepercoern Zegerszoon aan
Jan van Berkel, meester v/h Grootgasthuis, van een stuk land, gelegen aan 'de Loijweg'.
1514. Met oudere transportbrief. 1502., 1502-1514
2 charters
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2542

Transportbrief van 40 roeden land, toekomende aan Johannes van Berkel. 15145.,
1514-1515
1 charter

2543

Vesging door Aleyd, weduwe van Johannes van Berckel, voor het Grootgasthuis en de
daarin verblijvende armen van een erfcijns, groot 50 Carolusguldens 's jaars, gaande uit
onderpanden gelegen aan de Wycschestraat. 1527., 1527
1 charter

2544

Transportbrief van een hoeve, gelegen in de parochie van Geﬀen, ter plaatse gezegd 'aan
den Berch', toekomende aan Godefridus van Vlierden. 15434., 1543-1544
1 charter

N.B. In dorso staat: 'Van der hoeve tot Geﬀen den gasthuys o Goerden van Vlierden sub bona
ﬁde opgedragen bij der executoirs van juﬀrouw van Berkel, want die selve juﬀrou gewilt hee, dat
het gasthuys die selve hoeve soude hebben nae haerder doot. Gemerkt: 499.

2545

Transportbrief van een huis, hof en toebehoren gelegen in de Elsstraat, toekomende aan
Goyaerd Adriaenszoon Ruen. 15456. Met drie oudere schepentransportbrieven van
Geﬀen. 152930, 1530 en 1530., 1529-1546
4 charters

N.B. Op de rugzijde van de brief d.d. 9 januari 1545 staat vermeld: 'Van den huysken meer
hoeen gelegen tot Geﬀen bij de hoeve des Groten Gasthuys by Goert Arienszoon, die Laat, voert
Gasthuys geco. Dat huys is nu afgebroken'. Met 2 schependomszegels van Geﬀen in gele was.
Gemerkt: 505.

2546

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis en hof,
gelegen ter plaatse gezegd in de Elsstraat, aomsg van Reynier Arntszoon van Hoemen.
15467. Met vier oudere schepenbrieven van Geﬀen, 2 van 1530, 15312 en 1535.,
1530-1547
5 charters

2547

Transport, ten overstaan van Schepenen te Geﬀen, door Jan Peeters van der Aelsvoort aan
Goeyart Ariaenszoon van 4 vatzaads land, gelegen ter plaatse gezegd 'de Elshoef'. 15645.,
1564-1565
1 charter

2548

Akkoord tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Peter Ryckartszoon,
pachter ener hoeve te Geﬀen en landerijen te Lithoyen, Geﬀen en Nuland anderzijds,
inzake vermindering van de door de pachter aan voornoemd gasthuis verschuldigde
achterstallige pacht- en landhuur met 430 Carolusguldens 7 stuivers en 2½ oirt, zulks
tengevolge van geleden schaden door krijgsbenden, overstromingen etc., zodat nog
verschuldigd blij 300 Carolusguldens, 28 mud en 6 zester rogge en met gelijkjdige
verhuring dezer hoeve en landerijen aan Peter voorschreven voor de jd van 2 jaren tegen
20 Carolusguldens en 4 mud rogge 's jaars. 1589., 1589
1 charter

2549

Eigendomsbewijs van 11 lopenzaads land, gelegen ter plaatse genaamd 'de Rabalck',
aomsg van Jacob Diercx Jacobszoon. 1620. Met drie daarbij behorende stukken. 1614,
1620 en 1620., 1614-1620
3 charters en 1 stuk

2550

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
schuur, bakhuis, hof, boomgaard en erf, gelegen in de heerlijkheid van Geﬀen, ter plaatse
genaamd 'in de Papendycxe straat'. 1642., 1642
1 charter
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2551

Descripe en speciﬁcae van de gebouwen en landerijen, behorende tot de hoeven van
het Grootgasthuis, gelegen te Geﬀen, Nuland, Lithoyen en Kaathoven. 1644., 1644
1 stuk

2552

Aestae van de schepenen der heerlijkheid Geﬀen voor Willem Hendrickx van Creyl
en Jan Adriaenszoon van de Sandt betreﬀende het vergaan van het koorngewas op de
door hen gepachte hoeven met teul- hooi- en weilanden, gelegen te Geﬀen en Lithoyen,
toebehorende aan het Grootgasthuis, tengevolge van inundae dezer landen in 1661.
1662., 1661-1662
1 stuk

2553

Taxae van landerijen enz. behorende tot de hoeve van het Grootgasthuis, bewoond door
Peter Broek. 1698., 1698
4 stukken

4.14.3.32 In Geldrop
2554

Afstand door Reynerus van Langel aan de armen van het Grootgasthuis van een erfpacht,
groot 1 mud rogge 's jaars, 1402. Met drie oudere transportbrieven, 1390, 1401 en 1401,
benevens een akte van evice betreﬀende deze pacht, 1588., 1390-1588
5 charters

4.14.3.33 In Gemert
2555

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Luytgard die
Doncker. 14923., 1492-1493
1 charter

3785

Akte betreﬀende goederen, mogelijk gelegen te Gemert, 1467., 1467
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2555a

4.14.3.34 In Gemonde
2556

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Johannes die Ridder. 1409., 1409
1 charter

2557

Stukken betreﬀende de eigendom van 5 stukken land, aomsg van Johannes die Jonge
e.a. 1423., 1423
3 charters

2558

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Rutgherus Watermael. 1439. Met
oudere transportbrief. 1412., 1412-1439
2 charters

2559

Kavelceel, waarbij aan het Grootgasthuis een stuk beemd wordt toebedeeld. 1442., 1442
1 charter

2560

Eigendomsbewijs van de hel in een beemd, aomsg van Petrus van den Peelair.
1448., 1448
1 charter

2561

Transportbrief van landerijen, toekomende aan Theodericus Pauwels. 14801., 1480-1481
1 charter

2562

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, gevesgd op land, gelegen ter
plaatse gezegd 'die Ghemondse beemden', benevens gaande uit land, gelegen ter plaatse
gezegd 'die Rydt', toekomende aan Oo Bolcx. 1505., 1505
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1 charter
2563

Transport door heer Johannes van Bruxel, pater en rector van het St. Gregoriushuis te 'sHertogenbosch in de Hinthamerstraat en Henricus Hoze, als executeurs-testamentair v.
w. heer Gerardus van Beest, kanunnik, aan de rectrices van het Groot- Begijnhof aldaar,
van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en land gelegen
in de parochie van Gemonde onder de jurisdice van Herlair. 1513. Met oudere kopieverkoopbrief. 1509., 1509-1513
1 charter en 1 stuk

2564

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Peter Peterszoon
van der Loe van een hoeve met toebehoren voor de jd van 8 jaren, tegen 10 mud rogge,
8 Rijnse guldens, 4 kapoenen, 2 zester raapzaad en 6 steen vlas 's jaars. 1516., 1516
1 charter

2565

Transportbrief van 4 lopen akkerland, gelegen onder de dingbank van Boxtel, toekomende
aan Petrus Peterszoon van der Loo. 1519., 1519
1 charter

2566

Vesging door Wilhelmus van Dynther, z. v. w. Godescalce, voor Rodolphus, z. v. w.
Johannes Boyenzoon van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, gaande uit de hel van
een kamp land gelegen in de parochie van Gemonde, onder de jurisdice van Bucstel.
1521., 1521
1 charter

2567

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Cornelis die Leuwe
en Wouter van den Heesacker van een hoeve, tegen 31 Rijnse guldens en 7 mud rogge,
Bossche maat, 's jaars. 1524., 1524
1 charter

2568

Transport door Godefridus, z. v. Arnoldus, z. v. Arnoldus Michielszoon, aan heer
Franco, z. v. w. Nicolaas, z. v. Franconus van Lieshout, priester ,van een erfcijns, groot 6
Carolusguldens, 's jaars, gevesgd op goederen gelegen in het rechtsgebied van Boxtel, ter
plaatse gezegd 'Hooggemonde', welke cijns transportant aljd zal kunnen terugkopen met
100 Carolusguldens. 15389., 1538-1539
1 charter

2569

Eigendomsbewijs van een stuk akkerland, gelegen in de Baronie van Boxtel, in de hertgang
van Gemonde, aomsg van Aert van Overbeeck. 1652. Met oudere transportbrief.
1650., 1650-1652
2 charters

2570

Eigendomsbewijs van een stuk akkerland, groot 2 lopen en 13 roeden, gelegen in de
parochie van Gemonde, onder de dingbank van Schijndel, in de Broeckstraat, aomsg
van Seger Aerts te Gemonde. 1662., 1662
1 charter

2571

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, nu betaald wordende met
ﬂ 6,-, en gevesgd op een huis, plaats en hof met een stuk heiveld daaraan liggende,
gelegen te Gemonde, onder de jurisdice van Boxtel, benevens gaande uit een stuk land,
toekomende aan Jacobus Gysselen. 1666. Met drie oudere transportbrieven. 14423,
1629 en 1645., 1442-1666
4 charters

2572

Rekening van het Grootgasthuis voor Jacob Segers van Overbeeck, als hoevenaar van de
Gasthuishoeve over de jaren 1678 t/m 1681., 1678-1681
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1 stuk
2573

Eigendomsbewijs van een stuk land, groot 3 lopen, aomsg van de kinderen van Segert
Aerts van Overbeeck. 1682., 1682
1 charter

2574

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Hendrick Everts de Bever en Evert
Janssen de Bever, als voogden over de krankzinnige dochter Cathelyn Everts de Bever.
1683., 1683
1 charter

2575

Aestae van Jan Janszoon van den Biegelaer e.a. ten behoeve van Jacop Zegers van
Overbeeck, pachter van de hoeve van het Grootgasthuis betreﬀende geleden schade
aan gewassen in de jaren 1681 en 1684. 1685. Met verklaringen omtrent zijn schulden.,
1681-1685
4 stukken

2576

Eigendomsbewijs van de hel van een stuk hooiveld, gelegen onder de Baronie van
Boxtel, rondom de erven van het Grootgasthuis, aomsg van Geraert Molemaeckers,
secretaris van St. Oedenrode. 1697., 1697
1 charter

2577

Speciﬁcae van de landerijen, behorende tot de hoeve van het Grootgasthuis, bewoond
door Jan Schellekens. 1698., 1698
1 stuk

2578

Kaart van een moerveld, gelegen noordwaarts van 'de Grote Hoeve', met vermelding van
de grooe der velden, het Grootgasthuis toebehorende. 1767., 1767
1 stuk

4.14.3.35 In Gerwen
2579

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Rodolphus,
gezegd Roef Meynnartszoon. 1398., 1398
1 charter

4.14.3.36 In Gestel bij Herlaar (St. Michielsgestel)
2580

Uitgie, in erfpacht', door Johannes Hellinc e.a. van een huis, erf, hof en toebehoren,
tegen een jaarcijns en jaarpacht, resp. groot 1 oude Vlaamse grosse en 8 zester rogge.
14001., 1400-1401
1 charter

2581

Transportbrief van een erfpacht, groot ¼ in 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Michael
van Leeuwen. 1421., 1421
1 charter

2582

Transportbrief van een huis, hof en land, toekomende aan Paulus van Maren. 1427. Met
approbae van Jan van Hoerne betreﬀende het afsteken van land. 1446., 1427-1446
2 charters

2583

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Wilhelmus van Eerde. 14312. Met
vidimus van een brief d.d. 1394 betreﬀende dit land. 1424., 1394-1432
2 charters

2584

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Nycolaas Coel Peterszoon van een hoeve
met toebehoren, tegen een jaarcijns van 54 pond. 14323., 1432-1433
1 charter
Pagina 396

2585

Eigendomsbewijs van een deel in een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van
Johannes van Dormalen c.s. 1442. Met oudere transportbrief. 1429., 1429-1442
2 charters

2586

Transportbrief van een erfcijns, groot 11 oude groten 's jaars, toekomende aan Anthonius
van der Oetheren. 1452. Met zes oudere brieven. 1373-1452., 1373-1452
7 charters

2587

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf en
hof, gelegen te 's-Hertogenbosch, benevens gaande uit landerijen gelegen te Gestel bij
Heerlair, toekomende aan Katharina van Gasteren c.s. 1465., 1465
1 charter

2588

Transport door het Grootgasthuis aan Michael van Vroenhoven van een stuk land. 1469.,
1469
1 charter

2589

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een hoeve,
aomsg van Katherina van Helmont. 1477. Met oudere transportbrief. 1444., 1444-1477
2 charters

2590

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen ter plaatse gezegd 't Onderswyck' en 'Thede', toekomende aan Theodericus, z. v.
Nicolaas Vrancken. 1532. Met een notarieel extract van een scheiding en deling tussen de
kinderen v. w. Wouter van Kessel en Catharina Oliviers, zijn huisvrouw, d. v. w. mr. Henric
Oliviers van Berchuyzen, betreﬀende cijnzen, gevesgd op goederen gelegen alsvoor en te
Schijndel. 1617, 1532-1617
1 charter en 1 stuk

2591

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusgtddens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'aan Teerhen', aomsg van Johanna,
weduwe v. w. Johannes Marnus. 15623., 1562-1563
1 charter

2592

Transport door Henricus Willemszoon, als executeur van het testament van Bela, d.
v. w. Gerardus van Empel, aan Wilhelmus, z. v. w. Johannes van der Schaut alias van
Someren, van een erfpacht, groot 6 zester rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en land, gelegen in de parochie van Gestel bij Herlaer, ter plaatse gezegd 'Thede',
benevens gaande uit een stuk land, gelegen in de parochie van Bocxtel, ter plaatse gezegd
'Volmeer'. 1571., 1571
1 charter

2593

Transport door Maria, 2e weduwe van Godefridus Arnoldus Goyartszoon, aan Aelbertus,
Anthonius, Barbara en Hadewig, minderjarige kinderen v. w. Godefridus voorschreven
en van diens 1e huisvrouw Agnes, van het vruchtgebruik van alle nagelaten goederen
van Godefridus voornoemd, tegen betaling van een lijfrente aan transportante van 18
Carolusguldens uit landerijen, gelegen te Gestel bij Herlaer en te Empel. 1578., 1578
1 charter

2594

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot de hel in 2 mud rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen in de parochie van Gestel bij Herlaer tegenover de plaats gezegd
'Zegewerp', benevens gaande uit land aldaar, ter plaatse gezegd 'Gestelse Bosschen',
aomsg van Nicolaas, z. v. w. Gerardus de Vries. 1582. Met oudere transportbrief.
14523., 1452-1582
2 charters
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2595

Eigendomsbewijs van de ½ in 4 lopenzaads land, gelegen in de parochie van Gestel bij
Herlaer, genaamd 'de Luysakker', aomsg van Wouter Willems Wouterszoon Buckincx,
1623. Hierbij een transportbrief, 15689, een testament van Willem, z. v. w. Andries
Willems, waarbij hij de armen en Zieken van het Grootgasthuis, na overlijden van zijn
zuster, Marike, tot erfgenaam stelt, 1599, benevens koopcondiën van land, gelegen in
Schijndel en Gestel. 1623., 1568-1623
3 charters en 2 stukken

4.14.3.37 In Gestel bij Oisterwijk (Moergestel)
2596

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 schellingen 's jaars, toekomende aan Arnoldus
Hoornken. 13867. Met oudere transportbrief. 1358., 1386-1358
2 charters

2597

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Henrick
den Brender. 13912., 1391-1392
1 charter

2598

Schepenbrief betreﬀende de verhuring van een hoeve, het Grootgasthuis toebehorende.
1407., 1407
1 charter

2599

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
Leytenzoonszoon en diens zuster. 1431., 1431
1 charter

2600

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
en Fyssia Leytenzoon. 14312., 1431-1432
1 charter

2601

Transportbrief van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
Errenbout. 14312., 1431-1432
1 charter

2602

Stukken betreﬀende de eigendom voor de nonnen en armen van het Grootgasthuis van
land. 1435-1442., 1435-1442
7 charters

2603

Twee schepenbrieven betreﬀende de verhuring van een hoeve, het Grootgasthuis
toebehorende. 1442 en 14801., 1442-1481
2 charters

2604

Vier schepenbrieven betreﬀende de verhuring van een hoeve, het Grootgasthuis
toebehorende. 1444-1494., 1444-1494
4 charters

2605

Eigendomsbewijs voor de armen van een stuk weiland, aomsg van Petrus Peterszoon.
1447., 1447
1 charter

2606

Eigendomsbewijs van landerijen, aomsg van Peter Peterszoon. 1449., 1449
1 charter

2607

Transportbrief van een huis, erf, hof en land, toekomende aan Matheus Schenckel. 1470.
Met een ongedateerde descripe en speciﬁcae van percelen, het Grootgasthuis alleen
toebehorende., 1470
1 charter en 1 stuk
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2608

Eigendomsbewijs van een weiland, aomsg van Petrus Zegerszoon van Breda. 1481.,
1481
1 charter

2609

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Henricus
Wouters. 1484. Met oudere transportbrief. 14767., 1476-1477
2 charters

2610

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Aleyd van
den Wyer e.a. 1486. Met vijf oudere brieven van deze pacht. 14067-1486., 1406-1486
6 charters

2611

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, aomsg van
Andreas van den Loe. 1490., 1490
1 stuk

2612

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 14 lopen rogge 's jaars, aomsg van
Goeswinus van den Doeren. 1494. Met twee oudere brieven. 14534 en 14823.,
1453-1494
3 charters

2613

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Arnoldus Vos. 1494., 1494
1 charter

2614

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 10 zester rogge 's jaars, aomsg van
Wilhelmus en Bernardus Janszoon. 1494. Met drie oudere brieven van deze pacht.
14278, 1431 en 1494., 1427-1494
4 charters

2615

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Ancelmus Ansemszoon. 1494., 1494
1 charter

2616

Eigendomsbewijs van de hel van een stuk land, aomsg van Jacobus van Doemen.
1494., 1494
1 charter

2617

Eigendomsbewijs van de ½ van een weiland, aomsg van Godefridus die Wie c.s.
1494., 1494
1 charter

2618

Eigendomsbewijs van een stuk bouwland, aomsg van Anthonius Schenckel. 1494.,
1494
1 charter

2619

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, aomsg van de
broederschap van O. L. Vrouw te Oesterwyck. 14967. Met twee oudere transportbrieven.
1436 en 146970., 1436-1497
3 charters

2620

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot ½ mud rogge 's jaars, aomsg van Henricus
van Ryell. 14967. Met vijf oudere brieven van deze pacht. 14578-1492., 1457-1497
6 charters

2621

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Engbertus van den Bersselaer. 1497.,
1497
1 charter
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2622

Eigendomsbewijs van een beemd, aomsg van Ancelmus Wouterszoon c.s. 1499. Met
oudere transportbrief, 1490., 1490-1499
2 charters

2623

Lijstje van onderpanden, waarop een erfpacht, groot 6 zester rogge 's jaars, is gevesgd.
Ongedateerd. 15e eeuw., 1400-1499
1 stuk

2624

Twee transportbrieven, ieder van de ½ in 2 lopenzaads land, ter plaatse gelegen 'achter
den Hovel, in de Heyense akker', toekomende aan Ermgard d. v. Wouter z. v. Marcelis.
1500 en 1500., 1500
2 charters

2625

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Peter Ariaen
Brienincszoon van een hoeve, genaamd 'de Gasthuishoeve', gelegen in de Katerstraat voor
de jd van 8 jaren tegen betaling van 11 mud rogge, 11 Rijnse guldens, 4 steen vlas en 6
kapoenen 's jaars. 1501., 1501
1 charter

2626

Eigendomsbewijs van een stuk heiveld, aomsg van Mathys Seytman. 1502. Met oudere
transportbrief, 1474., 1474-1502
2 charters

2627

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen ter plaatse gezegd 'Goer in Deenhout',
benevens van een stuk land, gelegen alsvoor, aomsg van heer Wernerus van Merode,
z. v. w. Ricoldus, ridder. 1504. Met vier daarbij behorende stukken. 1530-1610., 1504-1610
3 charters en 2 stukken

2628

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen in 'den Inslach', aomsg van Corsaen
Jacops Berenzoon. 1505. Met een akkoord tussen het dorp van Gestel bij Oisterwyck en
het Grootgasthuis betreﬀende belasngen ten laste van de gasthuislanderijen. 1556.,
1505-1556
2 charters

2629

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof
en land, gelegen ter plaatse gezegd de Katerstraat, benevens gaande uit land, gelegen ter
plaatse gezegd 'in den Inslach', toekomende aan Henricus z. v. w. Hen-ricus van den Parre.
1507. Met vijf oudere brieven van deze pacht. 1441-1502., 1441-1507
6 charters

2630

Eigendomsbewijs van een beemd, aomsg van Thomas, z. v. w. Godefridus Steenbecker.
1518. Met oudere schepentransportbrief van Gestel. 15178., 1517-1518
2 charters

2631

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Michiel Aert
Hermanszoon en Mathys Roesen van een hoeve met toebehoren voor de jd van 6 jaren
tegen betaling van 17 gulden en 2 stuivers, 6 kapoenen, 4 steen vlas en 15 mud rogge 's
jaars. 1524., 1524
1 charter

2632

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Gerit Roesen en
Mathys, zijn broeder, van een hoeve met toebehoren, voor de jd van 6 jaren, tegen
betaling van 16 gulden, 4 kapoenen, 4 steen vlas en 14 mud rogge, Bossche maat, 's jaars.
1524., 1524
1 charter
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2633

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Aert, z. v. w.
Gysbert van Hetsrode, van een hoeve met toebehoren, gelegen ter plaatse gezegd bij de
Katerstraat. 15245., 1524-1525
1 charter

2634

Eigendomsbewijs van een stuk beemd, groot een ½ bunder, genaamd 'opten Hut',
aomsg van Jan Ariaen Baxs. 1541. Met 2 oudere transportbrieven. 1517 en 1535.,
1517-1541
3 charters

2635

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en land, gelegen naast de Katerstraat, aomsg van Johannes van der Coeveringe e.a.
1588. Met twee oudere transportbrieven. 1440 en 15545., 1440-1588
3 charters

2636

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Cornelis, z. v. Michiel Hermanszoon, pachter
ener hoeve met toebehoren, gelegen ter plaatse gezegd 'in den Heuvel', een gedeelte van
zijn pachtschuld, groot 84 Carolusguldens 13 stuivers en 2 oirt; 112 kapoenen, 4 zester
boekweit en 58 mud 6 zester en 1 lopen rogge, kwijtscheldt, zulks wegens de door hem
geleden schaden en met gelijkjdige verhuring dezer hoeve met toebehoren aan Cornelis
voorschreven voor de jd Van 4 jaren tegen 22 Carolusguldens, 8 vimmen dakstro, 4
zester boekweit en 10 mud rogge 's jaars. 1591., 1591
1 charter

2637

Transport door Adriaen, z. v. w. Gerard Peeterszoon, aan Thomas Henrick Thomaszoon van
een stuk akkerland, gelegen ter plaatse gezegd 'in den Molenakker', bezwaard met een
erfpacht, groot 8 lopen rogge, ten gunste van het Grootgasthuis. 1601. Authenek extract
uit de protocollen van de schepenenbrieven van Gestel. 1601., 1601
1 stuk

2638

Cerﬁcae van de schepenen van Gestel bij Oisterwijk betreﬀende de dijk, lopende vóór
de beemd, genaamd 'den Elsenbeemd', het Grootgasthuis toebehorende. 1619., 1619
1 charter

2639

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
gevesgd op een hoeve op 'de Hagehorst', gelegen onder Diessen en grotendeels onder
Moergestel, aomsg van Lambert, z. v. w. Jan Willem van Roy te Diessen. 1658., 1658
1 charter

2640

Aestaes van de schepenen van Moergestel en Oisterwijk, afgegeven ten behoeve van
ingezetenen aldaar, betreﬀende de zeer grote droogte in 1659 en het verschrikkelijke
onweder met hagelslag op 27 mei 1660. 1660-1662., 1660-1662
3 stukken

2641

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2642

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2643

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk
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2644

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2645

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2646

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2647

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2648

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2649

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2650

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2651

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2652

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2653

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2654

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2655

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2656

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2657

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2658

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
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1 stuk
2659

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2660

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2661

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2662

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2663

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2664

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2665

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2666

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2667

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2668

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2669

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2670

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2671

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2672

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk
Pagina 403

2673

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2674

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2675

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2676

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2677

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2678

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2679

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2680

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2681

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2682

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2683

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2684

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2685

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2686

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
1 stuk

2687

Stukken betreﬀende de verkoop van de goederen van Jan Ariens Appels, in leven pachter
der hoeve te Moergestel. 1672-1683., 1672 - 1683
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1 stuk
2688

Stukken betreﬀende een hoeve, gelegen in de Heuvelstraat, het Grootgasthuis
toebehorende en bewoond door Adriaan Wouters 1679., 1679
3 stukken

2689

Rekening van het Grootgasthuis voor Arien Gysberts Eelen, hoevenaar, over de jaren 1681
t/m 1684., 1681-1684
1 stuk

2690

Eigendomsbewijs van een aanstede land, gelegen in de Heuvelstraat, groot 4 lopenzaads,
aomsg van Jan Henric van Doornmaelen te Moergestel. 1684. Hierbij een akte van
scheiding 1679; een verkoopcedulle 1684, benevens een ongedateerde descripe en
speciﬁcae der percelen, gelegen te Gestel in den Heuvel, de nonnen en armen van het
Grootgasthuis samen toebehorende., 1679-1684
1 charter en 3 stukken

2691

Rekening van Laurens Corsten van Esch, als hoevenaar van de Gasthuishoeve, over de
jaren 1685 t/m 1695., 1685-1695
1 stuk

2692

Eigendomsbewijs van een stuk wei- en zaailand, gelegen in de heerlijkheid van Moergestel
in de Caterstraat, aomsg van de graaf van Ursel, heer van Moergestel etc., 1691. Met
kopie-koopcedulle. 1691., 1691
1 charter en 1 stuk

2693

Gerechtelijke opzegging door Marten van Akeren te Moergestel van de huur van een
hoeve met toebehoren, gelegen in de Heuvelstraat. 1706., 1706
1 stuk

4.14.3.38 In Gewande
2694

Twee eigendomsbewijzen van een erfcijns, groot 42 pond 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen te Gewande, Maren, Kessel en Alem. 15034. Met achen oudere stukken
betreﬀende deze cijns. 1336-1462., 1336-1504
20 charters

2695

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 29 pond 's jaars, elk pond losbaar met 7 gouden
Peters, gevesgd op de goederen, genaamd 'Kyckhoven', gelegen te Gewande en op
verscheidene andere percelen, gelegen te Kessel en Maren. 1519. Met drie oudere
brieven. 1511, 1518 en 1519., 1511-1519
4 charters

2696

Akte van evice, waarbij het Grootgasthuis is aangekomen 6 morgen hooiland gelegen
omtrent de Blauwe Sluis bij de oude kooi onder Gewande. 1688., 1688
1 charter

4.14.3.40 In Haren
2697

Stukken betreﬀende de eigendom van een hoeve, gelegen aan 'het hekken', aomsg van
Marnus van Campen e.a. 1347-1602., 1347-1602
26 charters

2698

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Chrisne, d.
v. w. Johannes van Haren. 1366., 1366
1 charter
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2699

Uitgie, in erfpacht, door Henric Priem c.s. aan Godevaerde Poynenborch van een
huis, hof met toebehoren, tegen een jaarpacht van 7 lopen rogge en cijnzen. 13756.,
1375-1376
1 charter

2700

Twee transportbrieven van land, toekomende aan Engbertus van den Hezeacker, beide
van 1384., 1384
2 charters

2701

Transportbrief van verschillende erfcijnzen, gelegen te Oesterwyc, Kerrichoven, Belveren,
Haren en Berkel, toekomende aan Adam van Mierde. 1391., 1391
1 charter

2702

Transportbrief van een erfpacht, groot 3 lopen rogge 's jaars, toekomende aan
Godevaerde Poynenborch. 1392. Met oudere pachtuitgevingsbrief. 1386., 1386-1392
2 charters

2703

Uitgie, in erfpacht, door Johannes van den Venne c.s. aan Godefridus Peynenborch van
4 stukken land, gelegen in Haren, benevens van ¼ in een erfcijns, groot 40 schellingen 's
jaars, gaande uit goederen gelegen in Helvoirt. 14045., 1404-1405
1 charter

2704

Uitgie, in erfpacht, door Engbertus van den Hezeacker aan Godefridus Poynenborch van
een stuk land, tegen een jaarcijns van 1¼ oude grosse en 3 lopen rogge. 1405., 1405
1 charter

2705

Transportbrief van een erfpacht, groot 18 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Jannes die
Molner. 1406., 1406
1 charter

2706

Uitgie, in erfpacht, door Henricus van Krekelhoven aan Godefridus Poynenborch van een
weiland, tegen 12 schellingen, 6 denarii en een ½ mud rogge 's jaars. 14067., 1406-1407
1 charter

2707

Uitgie, in erfpacht, door Goeswinus van der Teynden c.s. aan Godefridus Poynenborch
van een stuk weiland, tegen een jaarpacht van 6 lopen rogge. 1410., 1410
1 charter

2708

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Engbrecht van den Heesacker. 14156,
1415-1416
1 charter

2709

Uitgie, in erfpacht, door Petrus Poynenborch c.s. aan Engbertus Poynenborch van 56
deel van een huis, erf, hef en landerijen, tegen een jaarpacht van 12 lopen rogge en een ½
oude grosse. 14245., 1424-1425
1 charter

2710

Renunciaebrief van ¼ deel in een oud schild, benevens van 3 lopen rogge 's jaars,
toekomende aan Petrus Peynenborch. 1425., 1425
1 charter

2711

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Engbrecht van den Heesacker. 14267.,
1426-1427
1 charter

2712

Uitgie, in erfpacht, door Johannes Berwout c.s. aan Stephanus van der Amersvoirt van
een stuk land, tegen een jaarpacht van een ½ mud rogge. 1428., 1428
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1 charter
2713

Uitgie, in erfpacht, door Godefridus Dunne Cop aan Petrus Poynenborch van 2 stukken
land, tegen een jaarpacht van 6 lopen rogge. 1428., 1428
1 charter

2714

Uitgie, in erfpacht, door Engelbertus Poynenborch aan Henricus Symoenszoon van
bouwland, tegen een jaarpacht van een ½ mud rogge. 1432., 1432
1 charter

2715

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Engbrecht van den Heesacker. 1432.,
1432
1 charter

2716

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op
verschillende onderpanden, gelegen in de parochiën van Haren en Esch, toekomende aan
Crisna van Oyen. 14356., 1435-1436
1 charter

2717

Transportbrief van land en van een erfpacht van 4 lopen rogge 's jaars, toekomende aan
Engbertus Poyneborch. 1437. Met oudere brief 14112., 1411-1437
2 charters

2718

Transportbrief van 5 stukken land, toekomende aan Jan Zomers. 1438. Met oudere
transportbrief. 14367., 1436-1438
2 charters

2719

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 oude penningen, benevens van een erfpacht
van 3 lopen rogge 's jaars, aomsg van Nycolaus Houtacker c.s. 14501., 1450-1451
1 charter

2720

Transportbrief van land, toekomende aan Hesselonus Appels. 14523., 1452-1453
1 charter

2721

Transportbrief van 23 in een stuk land, toekomende aan Petrus Poynenborch. 14545.
Met twee oudere brieven. 14245 en 14545., 1424-1455
3 charters

2722

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Johannes die Meyer. 1454., 1454
1 charter

2723

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van de kerkfabriek van Haren. 1458., 1458
1 charter

2724

Eigendomsbewijs van een huis, hof en landerijen, gelegen in de parochiën van Haren,
Esch en Vught, aomsg van Arnoldus van den Nuwenhuys c.s. 1463. Met vier oudere
transportbrieven. 1439, 1447, 14512 en 14523., 1439-1463
5 charters

2725

Eigendomsbewijs van een hoeve en landerijen gelegen in de parochie van Haren,
benevens van landerijen, gelegen in de parochiën van Esch en Vucht, aomsg van
Johannes Arntszoon van Helmont. 1465. Met veerg oudere brieven. 1316-1477,
1316-1477
41 charters
41 charters
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2726

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf
en land, gelegen in de parochiën van Haren en Esch, aomsg van de Tafel v/d H. Geest
te 's-Hertogenbosch. 1466., 1466
1 charter

2727

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en landerijen, gelegen in de parochiën van Haren en Esch, aomsg van Chrisna
de Ouden. 1470. Met oudere transportbrief. 14289., 1428-1470
2 charters

2728

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, aomsg van
Katherina van Bekeren e.a. 1473. Met zeven oudere brieven. 1350-1466., 1350-1473
8 charters

2729

Transportbrief van een huis, erf, hof en landerijen, toekomende aan Wilhelmus Brabants.
1476., 1476
1 charter

2730

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 21 lopen rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
gelegen in de parochiën van Haren en Esch, aomsg van Arnoldus van den Loe e.a.
14878. Met drie oudere brieven van deze pacht. 14445 en 2 van 1447., 1444-1488
4 charters

2731

Schepenbrief betreﬀende de verhuring van een hoeve met 2 stukken land, het
Grootgasthuis toebehorende. 14912., 1491-1492
1 charter

2732

Losbrief van een erfpacht, groot 6 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Nycolaas van
Berk. 1497., 1497
1 charter

2733

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen ter plaatse gezegd 'die Ghevers Brake',
aomsg van Ermgardis, d. v. w. Henricus Wiock. 1511. Met vernaderingsbrief. 1512.,
1511-1512
2 charters

2734

Transport door het Grootgasthuis aan Lambertus van den Broeck, z. v. w. Gerardus, en
Johannes van Vladeracken, als executeurs v/h testament v. w. Elisabeth, weduwe v. w.
Theodericus Pels, van een erfcijns, groot 12 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
hoeve. 15145. (Dubbel), 1514-1515
2 charters

2735

Transport, ten overstaan van de schepenen van Oesterwyck, door mr. Jan Lombairts aan
de abt en de Godshuizen van Tongerloo van een erfcijns, groot 18½ Rijnse guldens 's jaars,
gevesgd op een hoeve en andere goederen. 1518. Met vijf oudere brieven van deze cijns.
1506 (v/d stad Leuven) 1506 en 1518., 1506-1518
6 charters

2736

Transportbrief van een stuk weiland, gelegen in de parochie van Haren 'in de Gagelrys'
met het recht van uitweg van af dit land over het erf van Agnes, wed. van Johannes Heer
naar de openbare straat, toekomende aan Johannes van Berkel Gerritszoon. 1520., 1520
1 charter

2737

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Peter Jan
Willemszoon van Kryekenbeecke.a. van een hoeve, gelegen ter plaatse gezegd 'Belver',
voor de jd van 8 jaren, tegen 13 Rijnse guldens en 15 mud rogge 's jaars. 15256.,
1525-1526
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1 charter
2738

Transportbrief van een stuk akkerland, genaamd „'t Gelocht", gelegen ter plaatse gezegd
'aan den Hovel', toekomende aan Niclaas Janszoon Donckers. 1626., 1626
1 charter

2739

Schepenbrief, waarbij Adriaen, z. v. Jan Broek, erkent schuldig te zijn aan het
Grootgasthuis 129 Carolusguldens, 3 mud boekweit, 26 mud rogge en 75 Carolusguldens
van ijzeren beesten, zulks wegens achterstallige pacht van een hoeve met toebehoren,
gelegen ter plaatse gezegd 'aan het Klaphekken' en met gelijkjdige verhuring dezer
hoeve met toebehoren aan Adriaen voorschreven voor de jd van 1 jaar tegen 10 mud
rogge, 1 mud boekweit en 8 vimmen dakstro. 1589., 1589
1 charter

2740

Descripe en speciﬁcae van de percelen land, behorende tot de hoeve van het
Grootgasthuis, gelegen te Belveren. 1590., 1590
1 stuk

2741

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Cornelis Huybertszoon van Laerhoeven,
pachter ener hoeve met toebehoren, gelegen ter plaatse gezegd Belveren, een gedeelte
van zijn pachtschuld, groot 112 Carolusguldens en 1 stuiver, 96 pond boter en 124 mud en
1 lopen rogge kwijtscheldt, zulks wegens de door hem gelegen schaden tengevolge van
de brandschng door rebellen en waarbij deze hoeve met toebehoren gelijkjdig aan
Cornelis voorschreven, voor de jd van 1 jaar, wordt verhuurd tegen 8 mud rogge en 1
mud boekweit. 1591., 1591
1 charter

2742

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Jan Michielszoon
van Haren van een hoeve met toebehoren, gelegen ter plaatse Belver, voor de jd van
4 jaren, tegen betaling van 20 Carolusguldens, 8 vimmen dakstro, 8 pond boter, 11 mud
rogge en 1 mud boekweit 's jaars. 1592., 1592
1 charter

2743

Schepenbrief betreﬀende de verpachng door het Grootgasthuis aan Henrick, z. v. Vranck
Brocken van Haren, van een hoeve met toebehoren, gelegen 'aan het Klaphekken' voor de
jd van 4 jaren, tegen betaling van 40 Carolusguldens, 8 vimmen dakstro, 16 pond boter, 1
mud boekweit en 12 mud rogge 's jaars. 1592., 1592
1 charter

2744

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling tussen Anthonia, d. v, w. Jan Udo Janszoon
en v. w. Elsken, zijn huisvrouw, d. v. w. Willem Aertszoon; Heylwig, d. v. w. Jan Udo
voorschreven en v. w. Jaecxken, zijn 2e huisvrouw, d. v. Mathys Vogels; Wouter Jan
Broeken, als man van Jenneken, d. v. w. Jan en v. w. Jaecxken voorschreven en Jan,
z. v. Aelbert, z. v. Jan Udo Janszoon voorschreven, van de nagelaten goederen hen
aangekomen van Dymphna en Maria, hun tantes, waarbij Anthonia voornoemd o.a.
wordt toebedeeld 13 deel in een stuk land, gelegen in de parochie van Haren, ter plaatse
gezegd Belveren. 1599., 1599
1 charter

2745

Descripe en speciﬁcae van de hoeve, gelegen aan 'het Klaphekken', het Grootgasthuis
toebehorende. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

2746

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen in de parochie van Haren, ter plaatse gezegd
'den Hezeakker', aomsg van Frans Sebertszoon Aarts e.a. 1627. Met drie oudere
brieven. 1568, 156970 en 1627., 1568-1627
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4 charters
2747

Eigendomsbewijs van een stuk akkerland, gelegen ter plaatse gezegd' het Stocxken',
aomsg van Laurens, z. v. Hendrick Francken te St. Michiels Gestel. 1640., 1640
1 charter

2748

Eigendomsbewijs van een stuk akkerland gelegen, ter plaatse gezegd 'de Geure',
aomsg van Rochus, z. v. Aert Hendricx te Haren. 1642. Met kwitane betreﬀende de
aankoop van dit land. 1642., 1642
1 charter en 1 stuk

2749

Rekeningen van het Grootgasthuis voor Marten Huyberts te Liemp, hoevenaar van een
hoeve 'aan het Klaphekken', over de jaren 1679-1684. 1685., 1679-1685
2 stukken

2750

Rekening van Hendrick Rochus, gewezen pachter ener hoeve te Haren, het Grootgasthuis
toebehorende. 1687., 1687
1 stuk

2751

Staten van morgentalen van de hoeven te Haren, Gemonde, Moergestel en Schijndel.
1698., 1698
7 stukken

2752

Gerechtelijke opzegging door Jan Adriaan Pynenburgh te Haren, als in huwelijk hebbende
Maria van der Voort, aan de rentmeester van het Grootgasthuis van een rent van 20
gulden 's jaars. 1707., 1707
1 stuk

4.14.3.41 In Heesch
2753

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 16 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

2754

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan
Bertoldus van den Bosch. 1424., 1424
1 charter

2755

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
Moerman. 14545. Met oudere transportbrief. 14323., 1432-1455
2 charters

2756

Eigendomsbewijs van 2 percelen land, aomsg van Johannes Symons. 1477., 1477
1 charter

2757

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Johannes die
Gruyter. 14923., 1492-1493
1 charter

2758

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud en 2 zester rogge 's jaars, gevesgd
op een kamp, gezegd 'Marsmanskamp', gelegen ter plaatse genaamd 'in den Beempt',
aomsg van Ghysbertus Herinck. 1506. Met twee vonnisbrieven. 1505 en 1507.,
1505-1507
3 charters

2759

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op land,
gelegen ter plaatse gezegd 'Marsmanscamp', aomsg van Rodolphus, z. v. Henricus
Peters en Henrica van Ruth. 1507., 1507
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1 charter
2760

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 4 mud rogge 's jaars, gevesgd op verschillende
onderpanden, gelegen in de parochiën van Hees en Geﬀen, aomsg van mr.
Ghyselbertus die Bye en Alard Balyart. 1507. Met oudere transportbrief. 14978.,
1497-1507
2 charters

2761

Transportbrief van een erfcijns, groot 2½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op goederen
gelegen, ter plaatse gezegd 'Zochel', toekomende aan Johannes van den Hoevel. 15256.,
1525-1526
1 charter

2762

Geloe door Elisabeth, d. v. w. Johannes die Keyser, weduwe v. w. Leonius Arntszoon
Lathonis, voor Petrus en Johannes, junior, zonen van Adrianus Thoniszoon, dat
laatstgenoemden de aan haar verkochte erfpacht, groot 3 maalder rogge 's jaars, gaande
uit onderpanden gelegen te Hees, ter plaatse gezegd 'opt Rulle' en te Bucstel, ter plaatse
gezegd 'Onrode', steeds zullen kunnen terugkopen met 60 Carolusguldens. 1538., 1538
1 charter

4.14.3.42 In Heeswijk
2763

Uitgie, in erfpacht, door Henricus van der Heyden aan Michael Peterszoon van
landerijen, tegen 14 en 6 schellingen, 1½ pond, 7 plakken, 4 stuivers, 2 kapoenen en 254
mud rogge 's jaars. 1425., 1425
1 charter

2764

Eigendomsbewijs van het recht in een watermolen te Heeswyck en m een windmolen te
Scyndel, aomsg van Katheryn van Beeck. 1486., 1486
1 charter

2765

Transportbrief van de hel in een erf, toekomende aan Lambertus van der Heyden. 1490.,
1490
1 charter

2766

Losbrief van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, losbaar met 25 Rijnse guldens, gevesgd
op 6 lopenzaads land, gelegen in de parochiën van Heeswijk en Dynther, ter plaatse
gezegd 'den Donkerendyk', toekomende aan Arnoldus, z. v. w. Nicolaas Henricxzoon.
1502., 1502
1 charter

2767

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 38 ½ Carolusguldens 's jaars, losbaar met
700 dergelijke guldens, gevesgd op een huis, schuur, varkenskooi, brouwhuis, erf,
hof, boomgaard en 4 lopenzaads land, gelegen bij de kerk, aomsg van Jan Bedbuer.
1652. Hierbij een gunsge beschikking v/d schepenen van 's-Hertogenbosch op een
verzoekschri v/d rentmeester v/h Grootgasthuis en Mayken van den Ancker, weduwe
van Lambrecht van Geﬀen, pandcrediteuren, inzake benoeming van notaris Johan
Esser tot curator over de goederen van Jan Bedbur te Heeswyk, wegens achterstallige
renten van 2 kapitalen, resp. groot ﬂ700,- en ﬂ200,-, 1687, benevens een speciﬁcae
van genoemde notaris voor het Grootgasthuis en Mayken voornoemd betreﬀende de
ontvangsten en uitgaven, als curator over de boedel en nalatenschap van Jan Budbur. (c.
1688)., 1688
1 charter en 2 stukken
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2768

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, schuur, erf, hof en boomgaard, genaamd 'St. Joris', gelegen in de heerlijkheid van
Heeswyk, toekomende aan Lambert Goossens van Genen. 1652., 1652
1 charter

4.14.3.43 In Heeze en Leende
2769

Uitgie, in erfpacht, door Willem Myszoon aan Gelis Laetszoon van land, tegen 1 maalder
rogge 's jaars. 1411., 1411
1 charter

4.14.3.44 In Helmond
2770

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op
goederen, gelegen in de parochiën van Helmond en Sphout. 1488. Met drie oudere
transportbrieven. 14467, 14601 en 1467., 1446-1488
4 charters

2771

Koopcedels voor Marcelis Verhoutert Stadhouder, en Jacop Willems, van een huis, hof,
hofstede met toebehoren, gelegen in de Bynderstraat en een sille land, gelegen onder
de jurisdice van Helmond, toebehorende aan Margriet, weduwe van Jan Adriaen
Cuijlemans. 1632., 1632
1 stuk

2772

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en achterhuis, gelegen in de Bynderstraat, toekomende aan Gerard Kuysten. 1639.
Met twee oudere transportbrieven, 1625 en 1632 en een vonnisbrief, 1654., 1625-1654
4 charters

4.14.3.45 In Helvoirt
2773

Transportbrief van 1½ bunder land, toekomende aan Marnus Monics. 1381. Met oudere
transportbrief. 13801., 1380-1381
2 charters

2774

Transportbrief van land, toekomende aan Aleyd Monics. 1394., 1394
1 charter

2775

Uitgie, in erfpacht, door Godefridus Gobel van den Berge e.a. aan Walterus Bac van een
stuk land, tegen een jaarpacht van een ½ mud rogge. 1403., 1403
1 charter

2776

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Aleyd Monic. 1405. Hierbij een oudere
transportbrief, 14012 en een cijnsbrief, toekomende aan Jacob Monic. 1425., 1401-1425
3 charters

2777

Transportbrief van ¼ in de ½ van een windmolen, toekomende aan Wilhelmus van Geﬀen.
1408. Met drie oudere transportbrieven van 1400., 1400-1408
4 charters

2778

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling tussen verschillende personen, inzake 3
bunders land. 142930. Hierbij twee oudere transportbrieven, 1394 en 1405, benevens
een stamboom van het geslacht Monicx, waarbij wordt aangetoond, dat Jacob, priester,
z. v. Henric Jacobszoon Monicx, een geboren poorter der stad 's-Hertogenbosch is1. 15e
eeuw., 1394-1430
3 charters en 1 stuk

Zie Reg. Nrs. 250, 353 en 709. N.B. In dorso gemerkt: 930. 1 Uit deze stamboom blijkt dat Marlen
Monicx gehuwd was met Aleyt. Beiden zijn resp. overleden in 1394 en 1409.Uit dit huwelijk zijn
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3 zonen, n.l. Gerart, Arnt en Jacob, die resp. schepen der stad 's-Hertogenbosch zijn geweest
in 1418, 1416 en 1415. De laatstgenoemde Jacob hee 3 zonen en 2 dochters gehad, n.l. Jan,
Marten, Henrick, Aleyt en Elysabeth. De zoons zijn resp. schepenen der stad geweest in 1452,
1451 en 1456. Jan hee op 30 maart 1479 zijn testament gemaakt, ten overstaan van notaris Jan
Amelrici. Hij schonk daarbij o.a. al zijn patrimoniaal goed, waarover hu niet had gedisponeerd,
aan: 1. zijn broeder Henrick voor ¼ in het vruchtgebruik en diens kinderen, 'buyten religie
wezende', voor 54 in de eigendom; 2. Elisabeth, zijn zuster, ¼ als boven; 3. De wege kinderen
van zijn broeder Marten,' buyten religie wezende', voor ¼ als boven.; 4. De wege kinderen van
Aleyt, zijn zuster, huisvrouw v. w. Reyner van Diest, 'buyten religie wezende', ¼ 54 als boven. Deze
Jan, die in het jaar 1479 Ie schepen der stad was, is in april....... kinderloos overleden. Marten
Jacobszoon hee 3 zonen en 1 dochter gehad, n.l. Hubert, Arndt, Jan en Agnes. Deze zoons zijn
resp. schepen der stad geweest in 1484, 1488 en 1483. Verder is vermeld, dat van deze Arnt is
gekomen: Claes Spiernick; van Agnes is gekomen: Marten van Cas...; Crisaen Coenen en Ghysbert
Pels. Henrick Jacobszoon hee 2 zonen gehad, n.l. Marten en Jacob. Beiden waren priester.
Marten, die vóór Jacob was overleden, hee al zijn goederen aan laatstgenoemde vermaakt.
Jacob is woonachg geweest in Tilborch en was vermoedelijk in de parochiekerk aldaar kapelaan
van de altaren van St. Dingen en Barbara. Maar er is niet aan te twijfelen, zo wordt beweerd, dat
hij een geboren poorter der stad is geweest. Voorts hee Jacob in zijn testament de hel van de
hoeven te Haren en Helvoirt, hem aangekomen van zijn oom Jan Monicx Jacobszoon. aan het
Grootgasthuis geschonken.

2779

Transportbrief van een erfcijns, groot 25 schellingen 's jaars, toekomende aan Johannes
Monix. 1489., 1489
1 charter

2780

Transportbrief van een erfcijns, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'op het Eynde', toekomende aan heer Everardus
de Borchgrave. 1599., 1599
1 charter

2781

Transportbrief van 13 in een erfpacht, groot 2 ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op
goederen, toekomende aan juﬀrouw Heylwich Tielmans Jansdochter. 1634. Met oudere
transportbrief. 1633, 1633-1634
2 charters

2782

Eigendomsbewijs van 6 lopen broekveld, gelegen omtrent de Achterstraat, aomsg van
Hendrick, z. v. Rochus Aert Hendrix e.a. 1682., 1682
1 charter

2783

Transport door Willem Huyberts Bouwens en Cornelis Jansen van Ryswyck aan Aart
Jansen Vughts te Udenhout van de hel van een stuk hout- of broekland, genaamd 'de
Cluysingh', gelegen onder de dingbank van Helvoirt, ter plaatse gezegd 'aan de Gesel'.
1719., 1719
1 stuk

4.14.3.46 In Hilvarenbeek
2784

Authenek extract uit het register der schepenenbrieven en contracten van Hilvarenbeek,
waarbij Jan, z. v. w. Willem Jan Bruers, aan Wouter, z. v. w. Wouter van den Berwinckele,
overdraagt een stuk akkerland, genaamd 'den Verrenakker', bezwaard met 2 erfpachten,
resp. groot 1 zester rogge en 23 van een zester garst 's jaars. 15734., 1573-1574
1 stuk

2785

Aanmaningen vanwege het Grootgasthuis door de vorsters van Hilvarenbeek en Gestel bij
Oisterwijk tot betaling van verscheidene aldaar verschenen korencijnzen. 1588 en 1591.,
1588-1591
6 stukken
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2786

Memorie voor het Grootgasthuis betreﬀende onderpanden, waarop een rent is gevesgd
van 6 gulden en 5 stuivers 's jaars. 1649., 1649
1 stuk

2787

Executerialen verkoop door het Grootgasthuis van goederen, gelegen te Hilvarenbeek
en Diessen wegens een achterstallige erfcijns, groot 20 gulden 's jaars. 1683. Met
verpachtcedel dezer goederen. 1681., 1681-1683
2 stukken

3786

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 26 schellingen 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 2783a

4.14.3.47 In Hoogeloon (Loon)
2788

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op land,
gelegen ter plaatse gezegd 'Hoochcasteren', benevens gaande uit andere landerijen,
aomsg van Henricus van den Bogart van Zeelant, priester, als executeur v/h testament
v. w. Wilhelmus van Eisen Janszoon, om daarmede de peslenehuisjes v/h Grootgasthuis
te repareren. 1525. Met oudere transportbrief. 1524., 1524-1525

2789

Cerﬁcae vanwege de schepenen van Hoogeloon betreﬀende uitgaven gedaan door
Peter Diericx, eerjds gewoond hebbende op de hoeve van Jan Aertszoon te Loon, over
de jaren 1578 t/m 1583. 1584., 1578-1584
1 stuk

2790

Transport door Jan Jan Wyntermanszoon, genoemd Jan Cleynen, aan Marie Wyntermans,
d. v. w. Jan, zijn nicht, van een gelaag, waarop eerjds een huis hee gestaan. 1607.
Ongedateerd extract uit het protocol van de wethouders der dingbank van Hapert, Loon
en Gasteren, 1607
1 stuk

2791

Aestae vanwege de schepenen van Hoogeloon betreﬀende deteriorae door
oorlogsomstandigheden van een hofstede, toebehorende aan Jan Myssen, waarop, ten
behoeve van het Grootgasthuis, een erfcijns is gevesgd, groot 17 gulden en 10 stuivers
'sjaars. 1705., 1705
1 stuk

4.14.3.48 In Huisvenne
2792

Twee transportbrieven van landerijen, gelegen ter plaatse gezegd 'Huusven' met het
recht van vernadering, toekomende aan Oo Herbrechtszoon van Houthem. 137980.,
1379-1380
2 charters

4.14.3.50 In Kessel
2793

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1 gouden nobel 's jaars, aomsg van Sander
van Rossem. 1435. Met twee transport- en één vonnisbrief, resp. van 14389, 1439 en
14745., 1435-1475
4 charters

2794

Eigendomsbewijs van 4 morgen en 1 morgen land, aomsg van Johannes van Campen.
1447. Met zeven oudere transportbrieven. 1405-1447., 1405-1447
8 charters
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2795

Eigendomsbewijs van het recht van vernadering op 2 cijnzen, benevens op landerijen,
aomsg van Ghiselbertus van der Poerten. 1447., 1447
1 charter

2796

Transportbrief van 2 morgen en 1 morgen land, toekomende aan Arnoldus Heer, z. v.
Giselbertus van Ween. 1450. Met twee vernaderingsbrieven, beide van 1450., 1450
3 charters

2797

Transportbrief van verschillende landerijen, toekomende aan Arnoldus Groetart van Os.
14534., 1453-1454
1 charter

2798

Transportbrief van een ½ morgen land, toekomende aan Arnoldus van Ween. 1456. Met
oudere transportbrief. 1455., 1455-1456
2 charters

2799

Transportbrief van verschillende landerijen, toekomende aan Godefridus Groetart van Os.
1475., 1475
1 charter

2800

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Herman Sconinx. 14967., 1496-1497
1 charter

2801

Kopie van een rentebrief, groot 3½ Philipsguldens 's jaars, losbaar met 58 dergelijke
guldens, ten laste van het corpus van Kessel, toekomende aan Aert z. v. w. Aert
Willemszoon van Haenvelt Scuyt. 15045., 1504-1505
1 stuk

2802

Eigendomsbewijs van een stuk land, groot 4 hond, aomsg van Petrus, z. v. w. Arnoldus
Peterszoon. 15045. Met oudere transportbrief, 1492 en huurcedel. 15045., 1492-1505
3 charters

2803

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis en Godefridus en Mechteld, kinderen v. w.
Godefridus van Os, aan Mathys, z. v. w. Everardus Ruysschen, van 16 hond land, gelegen
'in Heymanshoeve', tegen eenjaarcijns van resp. 1 ½ en 1 Rijnse guldens aan de uitgevers
voornoemd. 15178., 1517-1518
1 charter

2804

Aestae van Wouter Joosten en Aert Jan Connicx, hemelraden der heerlijkheid van
Kessel, dat Handrick Hark Handrickxzoon in het jaar 1596 ten behoeve van de hemelraden
voornoemd hee aangenomen om het sluisgeld te beuren tot reparae der sluis, zijnde
voor iederen morgen land 2 gulden, en dat Handrick voorschreven mede hee ontvangen
de contribue in het jaar 1603 van de morgental te Kessel en wel van iedere morgen land
12 stuivers. 1606., 1603-1606
1 stuk

2805

Eigendomsbewijs van 2 morgen land, gelegen 'in Kivitskamp', aomsg van Jan Janssen
Broek, wonende te Kessel. 1692., 1692
1 charter

2806

Staat van morgentalen van percelen, gelegen te Kessel, Lithoijen en Maren, het
Grootgasthuis toebehorende. Ongedateerd. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

4.14.3.51 In Liempde
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2807

Transportbrief van een erfpacht, groot 8 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Petrus van
Herenthem. 14756. Met oudere transportbrief. 1412., 1412-1476
2 charters

2808

Transportbrief van de hel van een heikamp, toekomende aan Everardus Janszoon. 1482.,
1482
1 charter

2809

Transportbrief van 2 bunders land en een steeg, toekomende aan Everardus Janszoon.
14889., 1488-1489
1 charter

2810

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan
Lambertus die Wolﬀ. 1500. Met vonnisbrief. 1503., 1500-1503
2 charters

2811

Eigendomsbewijs van een huis, hofstede, hof en land, gelegen onder de dingbank van
Lyemde, ter plaatse gezegd 'aan den Berg', aomsg van Gerardus, z. v. w. Johannes van
Berlikem. 1507. Met vier oudere brieven. 1480-15056., 1480-1507
5 charters

2812

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
stuk land, gelegen onder de dingbank van Lyemde, ter plaatse gezegd 'aan den Berch',
benevens gaande uit een huis, erf, hof en land, aomsg van Gerardus, z. v. w. Johannes
van Berlykem. 1507. Met twee oudere transportbrieven, 1501 en 1503., 1501-1507
3 charters

2813

Transport, ten overstaan van de schepenen van Lyemde, door Aert Everaertszoon e.a.,
aan Everaerts Arnt Aertzoon van ¼ deel in een stuk land, gelegen onder de dingbank van
Lyemde, genaamd 'Hoemborchshof'. 1515. Met drie oudere transportbrieven, 1430, 1430
en 1479., 1430-1515
4 charters

2814

Losbrief van een erf cijns, groot 3 pond 's jaars, losbaar met 18 Carolusguldens, gevesgd
op een stuk land, genaamd 'den Veldakker', gelegen te Groot Lymd, toekomende aan
Wyllem Houbraken. 1533., 1533
1 charter

4.14.3.52 In Lith
2815

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door Jan van Berkel Geritszoon aan Jan van Zochel
en Jan Beerthen van een morgen land, ter plaatse gezegd 'op die Nyewe Stege' voor de
jd van 8 jaren, tegen 15½ Rijnse guldens 's jaars. 15167., 1516-1517
1 charter

4.14.3.53 In Lithoijen
2816

Transportbrief van 2 morgen land, toekomende aan Arnoldus van den Hove. 1451.
Met een schepenbrief betreﬀende een gerechtelijke eis, ingesteld door Arnoldus
voorschreven, inzake een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, drukkende op voornoemd
land. 1458., 1451-1458
2 charters

2817

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, toekomende aan Brynen Bekenzoon.
14612., 1461-1462
1 charter
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2818

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, toekomende aan Johannes van
Overmeer. 1467. Met constuebrief. 1456., 1456-1467
2 charters

2819

Transportbrief van een ½ morgen land, toekomende aan Arnoldus die Bye. 14845. Met
twee oudere transportbrieven. 1418 en 1447, 1418-1485
3 charters

2820

Eigendomsbewijs van 5 morgen land, gelegen ter plaatse gezegd 'in het Vilbroick',
aomsg van Gerardus van Beest, kanunnik en pastoor v/h Grote Begijnhof te 'sHertogenbosch. 1504. Hierbij vier oudere brieven, 1471, 1500, 1501 en 1502, benevens
akkoorden tussen het corpus van Lioyen en het Grootgasthuis betreﬀende contribuën
en exempe van beden aan de hertog van Brabant, inzake dit land. 1538 en 1560.,
1471-1560
7 charters

2821

Notariële akte, waarbij de executeurs van het testament van Johannes Schilder, z. v. w.
Godefridus aan de armen van het Grootgasthuis overdragen een kamp land, groot 7½
hond. 1507. Met oudere transportbrief. 136970., 1369-1507
2 charters

2822

Eigendomsbewijs van een ½ morgen land, gelegen 'in Vergrafshoeve', genaamd
'Schoerinckkamp', benevens van de hel in een halve morgen land, gelegen alsvoor,
aomsg van Henricus van Lent Johanneszoon. 1509., 1509
1 charter

2823

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan Henricus, z. v. w.
Johannes Willemszoon van land gedurende 8 jaren, gelegen 'in de Brede Tweeven' en 'in
Bruynen hoeve'. 1521., 1521
1 charter

2824

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op landerijen,
gelegen te Lioyen en Tephelen, aomsg van heer Johannes van Bruxel, rector v/h
klooster St. Gregorius, paus, te 's-Hertogenbosch bij de Hinthamerstraat, als executeur v/h
testament van heer Theodericus Kyevits, priester. 1533., 1533
1 charter

2825

Transportbrief van een erfpacht, groot 6 zester tarwe 's jaars, gevesgd op een ½ morgen
land, gelegen ter plaatse gezegd 'de Lange Weyer', toekomende aan Barbara, d. v. w.
Ludovicus van Berkel, weduwe van Johannes Wolters en Goeswinus Clinghe. 1559., 1559
1 charter

2826

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen ter plaatse gezegd 'op den Eng' en 'Reebosch', toekomende aan Johannes Gobels.
15623., 1562-1563
1 charter

2827

N.B. In dorso gemerkt: 907., 1564-1569

2828

Aestae voor Willem Adriaenszoon van Creyl, hoevenaar van de goederen van het
Grootgasthuis, gelegen 'in de Briggem' langs de weg, genaamd 'Liergraaf', betreﬀende
de schouw op die goederen. 1723. Met daarbij behorende brief. 1723., 1723
2 stukken

2 charters
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2829

Ongedateerde memorie betreﬀende een cijns, groot ﬂ 3,- 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse genaamd 'op den Heuvel' en 'op den Enge', het
Grootgasthuis toebehorende. 19e eeuw., 1800-1899
1 stuk

4.14.3.54 In Loon op Zand (Venloon)
2830

Inzetcedel van Claes Geritszoon betreﬀende een stuk moer, het Grootgasthuis en de
natuurlijke kinderen v. w. Goyart Grootaert van Os, ieder voor de hel, toebehorende.
1533., 1533
1 stuk

2831

Transportbrief van een erfcijns, groot 10½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
akkerland, gelegen in de parochie van Venloon, ter plaatse gezegd 'op Craenven',
toekomende aan Goyard Geritszoon van den Grave. 1613., 1613
1 charter

2832

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof, schuur, schaapskooi, akker-, wei- en hooilanden, etc., gelegen gedeeltelijk
in de parochie van Venloon en gedeeltelijk in de parochiën van Tilborch en Oisterwyck, genaamd 'ten Appel', benevens gaande uit een huis, erf en hof, gelegen te 'sHertogenbosch in de Beurtschestraat, aomsg van Godefroy Pynappel. 1625. Met
twee oudere transportbrieven, beide van 1546, en een authenek extract uit de akte van
scheiding en deling der nagelaten goederen van Hendrik Kemp. 1564., 1564-1625
3 charters en 1 stuk

4.14.3.55 In Luijssel
2833

Notariële akte, waarbij Jan, z. v. Adam van den Broick, rentmeester v/d heren en vrouwen
van Boxtel, aan de arme Zieken van het Grootgasthuis overdraagt een bunder heiveld,
gelegen te Lucel onder de parochie van Boexstel. 1520. Met oudere vonnisbrief van de
schepenen van Boxtel. 1517., 1517-1520
2 charters

4.14.3.56 In Maren
2834

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
aomsg van de Tafel v/d Heilige Geest te 's-Hertogenbosch. 1507., 1507
1 charter

2835

Transportbrief van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
toekomende aan Thomas, z. v. w. Godefridus Steenbecker. 1519. Met twee oudere
transportbrieven. 1518 en 1519., 1518-1519
3 charters

2836

Schepenbrief, waarbij Boudewinus, z. v. w. Hermanus, inwoner van Alem, aan het
Grootgasthuis beloo, ieder jaar en wel gedurende 6 jaren, te betalen 3 Rijnse guldens en
18½ stuivers wegens pacht van 2 stukken land, ieder groot 1½ hond, gelegen ter plaatse
gezegd 'opte Cleyn Zantwyck' en 'opte Groete Zantwyck'. 1523., 1523
1 charter

2837

Transportbrief van 3 morgen land, gelegen 'in de Marense beemden', toekomende aan
Arnoldus, z. v. w. Henricus Snoecx. 153940. Met acht stukken betreﬀende dit land.
1514-1575., 1539-1575
7 charters en 2 stukken
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2838

Eigendomsbewijs van 19 in 15 morgen land, onder de last van betaling ener jaarcijns van
19 in 5 gulden 17 stuivers en 3 oort aan de hertog van Brabant, aomsg van juﬀrouw
Heylwich, d. v. w. Jaspar van Eyck en Barbara Stadeacker. 1605., 1605
1 charter

2839

Eigendomsbewijs van 19 in een kamp land van 15 morgen, onder de last van betaling
ener jaarcijns van 19 in 5 gulden en 17½ stuiver aan de hertog van Brabant en de
verplichng tot onderhoud van 19 in de Zegedijk, sluizen, grachten en waterlaten,
aomsg van Joseph, z. v. Jacop Franchoys Beyherdts. 1609. Met kwitane, groot ﬂ 100,betreﬀende de betaling der koopsom., 1609
2 charters

2840

Eigendomsbewijs van de hel in 4 morgen land gelegen, 'in de Goerten', aomsg van
Jan, z. v. w. Lambrecht van Oerle. 1611. Met vier oudere transportbrieven. 1556, 1575,
1584 en 1586., 1556-1611
5 charters

2841

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling der nalatenschap van mr. Marcelis Hermans
van Bergen, licenciaat in de rechten, tussen Niclaes Bruysen en Jacob van Lier ener- en
het Grootgasthuis anderzijds, waarbij aan laatstgenoemd gasthuis is ten deel gevallen 20
hond in 40 hond land, genaamd 'den Meerkamp'. 1668., 1668
1 charter

2842

Eigendomsbewijs van de hel in 6 morgen land, genaamd 'den Garstkamp', aomsg van
het Weeshuis te 's-Hertogenbosch. 1719. Met koopcondie. 1719., 1719
1 charter en 1 stuk

2843

Cerﬁcae vanwege de schepenen van Maren, dat het huisje, dat Jan Geurts van der
Masen op de hof van het Grootgasthuis aldaar hee gemmerd, door hem tot zijn
overlijden werd bewoond. 1723., 1723
1 stuk

4.14.3.57 In Meerveldhoven
2844

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 14 lopen rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
gelegen in de parochiën van Myerfelt en Zonderwyck, aomsg van Adrianus, gezegd die
Laet. 1482., 1482
1 charter

4.14.3.60 In Nistelrode
2845

Schepenbrief van 's-Hertogenbosch, waarbij Gielis, z. v. Peter Gieliszoon; Jan, z. v. Dirc
Thomaszoon; Henrick, z. v. Andries Dircxzoon; Arnt, z. v. Gerart Henricxzoon en Roelof,
z. v. Arnt Roelofszoon verklaren aan de Terminarius van de Carmelyten te Schoonhoven,
residerende binnen de stad van 's-Hertogenbosch, schuldig te zijn resp. ¼, 1, ½, ¼ en ½
vat rogge 's jaars, gaande uit goederen, gelegen te Nystelre en beloven deze pachten,
onder verband van al hunne tegenwoordige en toekomsge goederen, ieder jaar te zullen
betalen. 154950., 1549-1550
1 charter

4.14.3.61 In Nuenen
2846

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a
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2847

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2848

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2849

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2850

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2851

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2852

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2853

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2854

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2855

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a
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2856

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2857

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2858

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2859

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2860

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2861

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2862

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2863

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2864

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a
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2865

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2866

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2867

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2868

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2869

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2870

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2871

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2872

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2873

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a
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2874

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2875

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2876

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2877

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2878

Stukken betreﬀende een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen in de
Beekstraat, genaamd de hoeve 'ter Gaen', met memoriën van de vergelders dezer pacht.
1315-1756., 1315 - 1756
1 stuk
ook 2878a

2879

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 4 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen in de parochie van Nuenen en in Ween, benevens van 8 erfcijnzen, resp. groot
20, 45, 40, 25 en 25 schellingen; 3 pond, 3 pond en 10 schellingen, benevens 16 oude
grossen en 20 schellingen 's jaars, gaande uit goederen, gelegen te 's-Hertogenbosch,
aomsg van Elysabeth Cnode. 1426. Met een staat van cijnzen en pachten door
Elysabeth voornoemd aan de armen van het Grootgasthuis opgedragen. Ongedateerd.
15e eeuw., 1426
1 charter en 1 stuk

2880

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op een
hoeve, gezegd 'tgoet te Colle', aomsg van Gerardus, z. v. w. Johannes van Beerlykem.
150910. Met drie oudere brieven. 1422, 1464 en 14989., 1422-1510
4 charters

2881

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en landerijen, gelegen ter plaatse gezegd 'Boort', toekomende aan Marcelis, z. v. w.
Arnoldus Marceliszoon. 1551., 1551
1 charter

2882

Executorialen verkoop door het Grootgasthuis van de goederen, staande ten name van de
kindskinderen van Peter Timmers, zulks wegens wanbetaling van een roggepacht, groot 3
mud en 15 vaten 's jaars. 1754., 1754
1 stuk

2883

Kopie-condiën en voorwaarden van de gerechtelijke verkoop van de vaste goederen van
de weduwe Willem Jan Dirks, gelegen te Nunen en Gerwen wegens een achterstallige
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erfpacht, groot 3 mud en 15 vaten rogge 's jaars, verschuldigd aan het Grootgasthuis.
1754., 1754
1 stuk
4.14.3.62 In Nuland
2884

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, toekomende aan Johannes van
Kessel. 14878., 1487-1488
1 charter

4.14.3.63 In St Oedenrode
2885

Transport door Aleyd van den Bruke aan haar zoon van al de goederen van Roelof van den
Bruke. 1367., 1367
1 charter

2886

Uitgie, in erfpacht, door Arnt Vrynt van Wadelre aan Rutgher van den Hout van een huis,
hofstede en land. 1389., 1389
1 charter

2887

Kopie van een transportbrief van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, toekomende
aan Laurenus van Oyen. 1404., 1404
1 stuk

2888

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis
op 2 erfpachten, resp. groot 1½ mud rogge en 1½ mud garts 's jaars. 14201. Met een
vonnisbrief, 1532 en een akte van evice, 1533, inzake deze pachten en onderpanden.,
1420-1533
3 charters

2889

Transportbrief van een erfpacht, groot een mud rogge 's jaars, toekomende aan Everardus
van Eyck. 14223. Met oudere transportbrief. 1378., 1378-1423
2 charters

2890

Transportbrief van een erfpacht, groot 4 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Margriet
Jansdochter. 14378., 1437-1438
1 charter

2891

Notariële akte, waarbij Henricus van Gherwen aan Arnoldus van Merode overdraagt
een erfpacht van 7 lopen rogge 's jaars, 1439. Met oudere pachtuitgevingsbrief. 1417.,
1417-1439
2 charters

2892

Stukken betreﬀende een erfpacht van 7 lopen rogge van een erfpacht van 21 lopen rogge
's jaars, toekomende aan Arnt van Langhel en Henrick van Gherwen. 1439., 1439
3 charters

2893

Transportbrief van een erfpacht, groot 7 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Goyart van
Doedenbraken. 1446., 1446
1 charter

2894

Transportbrief van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, toekomende aan Laurencius
Wreynsenzoon. 14545., 1454-1455
1 charter

2895

Transportbrief van goederen, toekomende aan Fastart van den Aelsvoert. 14545.,
1454-1455
1 charter
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2896

Transportbrief van land, toekomende aan Gerardus Boertman. 1457., 1457
1 charter

2897

Vesging door Jua, d. v. Ghysbrecht Janszoon, voor haar zoon van een erfcijns, groot 20
schellingen's jaars. 14578., 1457-1458
1 charter

2898

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
Mys. 1460. Met een schepenbrief betreﬀende de achterstand van deze cijns. 14812.,
1481-1482
2 charters

2899

Stukken betreﬀende de verpachng van hoeven en een gelach, ter plaatse gezegd
Neynsel, aan het Eversche, Olland, etc., het Grootgasthuis toebehorende. 1460-1579.
Hierbij een gunsge beschikking van de schepenen van 's-Hertogenbosch op een
verzoekschri van de meester v/h Grootgasthuis, om te mogen aanstellen momboirs en
curators over de kinderen van Adriaen Jacop Meuszoon, pachter van de Gasthuishoeve,
gelegen ter plaatse gezegd 'Evertsche', die door ruiters zódanig is mishandeld, gewond en
gekwetst dat hij aan de gevolgen is overleden. 1583., 1460-1583
3 charters en 17 stukken

2900

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Laurenus
Willem Laureynszoon. 14601. Met twee oudere transportbrieven, 14534 en 1458.,
1453-1461
3 charters

2901

Eigendomsbewijs van een schuur met grond, gelegen ter plaatse gezegd Eerde, aomsg
van Katherina van der Hagen e.a. 14612. Met een vidimus van een brief dd. 20 mei 1335
omtrent het schuen van vee op gemeentegrond van Veghel. 1400., 1335-1462
2 charters

2902

Transportbrief van het vruchtgebruik van land, toekomende aan Waltgerus Eyckmans.
1471. Met oudere transportbrief. 1471., 1471
2 charters

2903

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Petrus van
Hedel. 1482. Met vier daarbij behorende brieven. 1482-1485., 1482-1485
5 charters

2904

Transportbrief van een erfpacht, groot 56 deel in 10 lopen rogge 's jaars, toekomende
aan Arnoldus Kraen. 14834., 1483-1484
1 charter

2905

Transportbrief van een erfpacht, groot 6 mud rogge 's jaars, toekomende aan Wilhelmus
van der Vloeten. 1487., 1487
1 charter

2906

Afstand door Erbertus van Erp aan het Grootgasthuis van 2 huizen, erven en hoven.
14788., 1478
1 charter

2907

Eigendomsbewijs van 3 erfcynzen, resp. groot de ½ in 3 pond, de ½ in 2½ pond en de ½ in
20 schellingen 's jaars, aomsg van Petrus van Hedel. 1488., 1488
1 charter
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2908

Transportbrief van een erfpacht, groot 5 zester rogge 's jaars, toekomende aan Jobannes
Egenszoon. 14889., 1488-1489
1 charter

2909

Transport door het Grootgasthuis c.s. aan Geerlacis van den Yevelaer van land, 1494.,
1494
1 charter

2910

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, erf
en hof, toekomende aan Daniël van Vlyerden. 15012. Met oudere transportbrief. 1453.,
1453-1502
2 charters

2911

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 9 lopen rogge 's jaars, gevesgd op land,
aomsg van Anthonius, Elisabeth, Margareta en Oda van Langel. 15067. Met vijf
oudere transportbrieven, 1440-1479 en een tochtbrief. 15067., 1440-1507
7 charters

2912

Eigendomsbewijs voor de armen van 1¾ bunder land, gelegen ter plaatse gezegd
'Jecxschot', aomsg van Johannes van der Vondervoirt e.a. 15067. Met een 17e
eeuws extract uit het leenboek van de heerlijkheid van Jeckschot betreﬀende land aldaar
gelegen., 1506-1699
1 charter en 1 stuk

2913

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot de hel in 30 Brabantse Boddregers 's jaars,
gevesgd op een kamp land, aomsg van Johannes Henricuszoon Rogge. 1507.
Met een vidimus van een schepenbrief van St. Oedenrode van 19 maart 1417 en een
transportbrief, beide van 1468., 1468-1507
3 charters

2914

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof
met landerijen, gelegen in de parochie van St. Odenrode, ter plaatse gezegd Icschot',
toekomende aan mr. Anthonius Arntszoon, verver. 1511. Met een brief van Jan Broek uit
Roey aan Jan van Del. 1608., 1511-1608
1 charter en 1 stuk

2915

Transportbrief van een erfcijns, groot 1 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof,
gelegen in de parochie van St. Odenrode, ter plaatse gezegd 'Ycschot', toekomende aan
mr. Anthonius Arntszoon, verver. 1516., 1516
1 charter

2916

Notariële kopie van een geloe door Anthonis, z. v. w. Arnts Moenen van Langel voor
het convent van St. Elisabeth van de derde regel van St. Franciscus te 's-Hertogenbosch,
achter de Tolbrug, van een erfpacht, groot 14 lopen rogge 's jaars, gevesgd op land,
gelegen ter plaatse gezegd 'in de Beckert', zulks onder verband van zijn persoon en
goederen. 1523., 1523
1 stuk

2917

Transport- en losbrief van een erfpacht, groot 5 zester rogge 's jaars, gevesgd op een
huis, erf en hof, gelegen ter plaatse gezegd 'Neynsel', toekomende aan Gerardus, z. v. w.
Johannes van Berchuysen. 1531., 1531
2 charters

2918

Vesging door Wilhelmus en Yda, kinderen v. w. Anthonius Wilhelmuszoon van der
Zantvoirt, voor Lambertus, z. v. Theodericus Peterszoon van Tardwyck, van een erfcijns,
groot 2 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof met toebehoren, gelegen
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in de parochie van St. Oedenrode, ter plaatse gezegd 'Everschot', benevens gaande uit
weiland, gezegd 'Koeyeweynen'. 1534., 1534
1 charter
2919

Afstand door Godefridus van Vlyerden aan het Grootgasthuis van erven. 1534., 1534
1 charter

2920

Afstand door Anthonius Moenen aan het Grootgasthuis van erven. 15367., 1536-1537
1 charter

2921

Schepenbrief van Son betreﬀende de verkoop aan het Grootgasthuis van het gebruik
van gemeentegrond ten dienste van een hoeve, toebehorende aan voorschreven
gasthuis, gelegen onder Ney(n)sel bij Villebraken. 1434. Met een charter betreﬀende
recht van uitweg over land, 1434; een procuraebrief van de schepenen van Son, 1434
en een ongedateerde discripe en speciﬁcae van de landerijen en gerechgheden tot
voorschreven hoeve behorende., 1434
3 charters en 1 stuk

2922

Stukken betreﬀende een weiland, gelegen 'in de Goeijendonck' en zich uitstrekkende
tot aan het 'Roijerbroeck', de armen v/h Grootgasthuis aangekomen van Oda, d. v. Lucas
Wouterszoon van den Horrick alias van Rijsingen, overleden in gezegd gasthuis op 4
september 1573. 1552-1576. Kopiën., 1552-1576
6 stukken

N.B. Hieronder een contract, verleden voor de priester-notaris Jan Verbruggen, tussen het convent
v/h St. Elisabethsgasthuis te St. Oedenrode, gelegen buiten de 'Woutscher' (of Weutscher) poort
ener- en Adriaen Adriaenszoon met zijn huisvrouw Katrine, d. v. Wouter van Hurick (Horrick)
anderzijds, inzake huisvesng, voeding, kleding, etc. van Heylken. d. v. Lucas van Hurick in
genoemd gasthuis gedurende haar leven. In dit stuk staan vermeld als: moeder-overste Geertruyt
van den Burcht; als zusters: Lysbeth Lijbarts, Katrine tGroolen, Alijt van Vuythoven (Uten hove?)
Grietken Daems, Katrine van Holers, Mariken Moyens, Lysbeth Brugel, Grietken Loijs, Jenneken
Jansdochter, Hilleken Cornelisdochter, Digne Bavons en Janneken Timmermans: als priester
confessor: Bonifacius Reijnerszoon en als rentmeester: Raphel Symonszoon.

2923

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Houthem', toekomende aan Geertrudis, d. v. w.
Petrus Janszoon van Hedel. 1554., 1554
1 charter

2924

Descripe en speciﬁcae van de hoeven en landerijen, gelegen onder Neynssel,
toebehorende aan het Grootgasthuis. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

2925

Memorie betreﬀende de cijnzen en pachten gevesgd op de goederen van Willem
Moenen c.s., gelegen o.a. te St. Oedenrode 'op Neynsel', Son. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

2926

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 1½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof en landerijen, gelegen ter plaatse gezegd 'Ollant bij de kapel'. 1611. Met de
constuebrief, 1524 en een transportbrief, 1541., 1524-1611
3 charters

2927

Transportbrief van een erfcijns, groot 3½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen,
toekomende aan Catharina, d. v. Goyaert Remmens. 1640., 1640
1 charter
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2928

Eigendomsbewijs van een hooibeemd, genaamd 'den Boschbeemd', aomsg van
Cornelis van der Hagen. 1641. Met oudere transportbrief, 14512, en een kwitane,
1641., 1451-1641
2 charters en 1 stuk

2929

Eigendomsbewijs van een ½ bunder beemd, gelegen ter plaatse gezegd Neynsel 'in de
Neephoolen', aomsg van juﬀrouw Barbara Le Lyon, weduwe van jonkheer Nicolaas van
Outellair c.s. 1643. Met volmacht tot verkoop van de beemd, 1643 en twee kwitanën,
1643., 1643
1 charter en 3 stukken

2930

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd 'Ollant' in de plaats gezegd 'Houthem',
aomsg van Johannes van der Hagen, predikant te Eindhoven. 1649. Met
constuebrief. 1604., 1604-1649
2 charters

2931

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd 'Olland op Houthem', aomsg van Johannes
van der Hagen, zulks naar aanleiding van het testament van Herman van Buegen. 1649.,
1649
1 charter

2932

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
hooibeemd, gelegen ter plaatse gezegd 'het Varrenhoudt', toekomende aan Peeter Willem
Peeters. 1654., 1654
1 charter

2933

Akkoord, ten overstaan van de schepenen van St. Oedenrode, tussen de meester van het
Grootgasthuis ener- en Dierck Symons, voor wie Gerit Dielisse zich borg stelt, anderzijds
betreﬀende achterstallige pacht ener hoeve. 1684., 1684
1 charter

2934

Eigendomsbewijs van een stuk land, gelegen naast de Dommel, aomsg van Cornelis
Fabri te Schijndel. 1700., 1700
1 charter

4.14.3.64 In Oerle
2935

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan
Wilhelmus van Ziart. 1477. Met twee oudere brieven. 1419 en 14467., 1419-1477
3 charters

4.14.3.65 In Oirschot
2936

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Heinriek van
Gheldrop. 1410., 1410
1 charter

2937

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, aomsg van Arnoldus
van Andel. 1412., 1412
1 charter

2938

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Engbertus
van den Nuwenhuys. 1414. Met drie oudere transportbrieven. 1402, 14123 en 1414.,
1402-1414
4 charters
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2939

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfcijns, groot 5 pond 's jaars. 14201. Met kopie., 1420-1421
1 charter en 1 stuk

2940

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan
Theodericus Ryelkens. 1423., 1423
1 charter

2941

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Johannes
van Audenhoven. 14478. Met oudere transportbrief, 1443., 1443-1448
2 charters

2942

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Elysabeth
Avenzoon. 1435. Met oudere transportbrief. 1390., 1390
2 charters

2943

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Margareta
Boet. 143940. Met oudere transportbrief. 14245., 1424-1440
2 charters

2944

Uitgie, in erfpacht, door Johannes Vaerlaers e.a. aan Henricus Lodewichszoon van een
stuk land, tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 14512., 1451-1452
1 charter

2945

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Johannes Gibenzoon. 1456. Met drie
oudere transportbrieven. 1431 en 1440 (dubbel)., 1431-1456
4 charters

2946

Transportbrief van land, toekomende aan Arnoldus Wautgerszoon. 1484. Met oudere
vonnisbrief. 14823., 1482-1484
2 charters

2947

Memorie betreﬀende uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Gerling, z. v. w.
Thomas Gerlincx van Meirode, van een hoeve en landerijen, eerjds toebehorende aan
Aerd Artszoon alias Barbiers, gelegen in de pastory van Verrenbest, ter plaatse gezegd 'in
de Vluet', tegen een erfcijns groot 47 gulden 's jaars, welke cijns Wouter Bernts van de
Wyer te Best het laatst betaald hee. 1612. Met oudere memoriën omtrent deze cijns.
1612-1700., 1612-1700
6 stukken

2948

Uitgie in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Geerlacus, z. v. w. Thomas Geerlicx
van Melcrode van een hoeve, gelegen in de parochie van Oirschot in de hertgang van
Verrenbest, ter plaatse gezegd 'in de Vloet', benevens van landerijen, gelegen aldaar,
genaamd 'den Asboem, Vlamerschot, den Heykamp, Nyeuwelant, Langenbeemt, den
Deken en Eeussel', tegen eenjaarcijns van 45 Rijnse guldens. 1524. Met een 16e eeuwse
descripe en een akte van scheiding en deling dezer goederen. 1617, 1524-1617
2 charters en 2 stukken

2949

Authenek extract uit het notarieel prothocol van Henrik Loekemans, priester,
betreﬀende een inventaris van schepenenbrieven en andere stukken, nagelaten door
Heilwig van Aelst, begijn, opgemaakt te Oirschot, ten huize van Henrik van den Velde,
priester en kapelaan van het Grootgasthuis. 15456., 1545-1546
1 stuk

2950

Transportbrief van 2 erfpachten, ieder groot 13 in 2 erfpachten, resp. groot 1 ½ en 2 mud
rogge 's jaars, Oirschotse maat, gevesgd op land, gezegd 'Prisyerakker', gelegen in de wijk
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Aerle, benevens gaande uit alle goederen van Jan, z. v. Peter van der Kerckoirle alias van
Bautsfoirt, toekomende aan Johannes, z. v. w. Theodericus van Waelre. 1557., 1557
2 charters
2951

Transportbrief van een erfcijns, groot 1½ Carolus gulden 's jaars, gevesgd op goederen
gelegen in de hertgang (pastoria) van Spoerdonc, toekomende aan Johannes, z. v. w.
Amelis Henricus Thomas. 1558., 1558
1 charter

2952

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling tussen Jenneke, d. v. w. Jan van Lith
Janszoon, het Zinnelooshuis te 's-Hertogenbosch en het Grootgasthuis, waarbij aan
laatstgenoemd gasthuis is ten deel gevallen: a. een erfpacht, groot 14 lopens rogge
's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en land, gelegen in de hertgang van Strathen,
benevens gaande uit een beemd, genaamd 'die Eelsdonck' gelegen alsvoor; b. een
erfpacht, groot 6 lopen rogge 's jaars, gevesgd op een stuk land met daarop staand
huis, gelegen in het Kerkhof. 155960. Met vijf oudere transportbrieven. 14567. 14623,
14712, 1557 en 1557., 1456-1557
6 charters

2953

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2954

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2955

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2956

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2957

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2958

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2959

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk
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2960

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2961

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2962

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2963

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2964

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2965

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2966

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2967

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2968

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2969

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2970

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk
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2971

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2972

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2973

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2974

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2975

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2976

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2977

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2978

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2979

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2980

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2981

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk
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2982

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2983

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2984

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2985

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2986

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2987

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2988

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2989

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2990

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2991

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2992

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk
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2993

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2994

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2995

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2996

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2997

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2998

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

2999

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

3000

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

3001

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

3002

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

3003

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk
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3004

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
1 stuk

3005

Stukken uit een proces tussen Henrick de Brouwer ener- en mr. Jan Wyﬂet anderzijds
-betreﬀende evice van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek', mede het Grootgasthuis rakende. 1570-1577., 1570 - 1577
53 stukken

3006

Eigendomsbewijs van een beemd, gelegen 'in het Wippenhout', achter 'het
Vrouwenbroek' en naast het erf van het Godshuis van Tongerle, aomsg van mr. Jan
Wyﬂet e.a. 1577. Met negen daarbij behorende brieven. 1546-1615., 1546-1615
6 charters en 4 stukken

3007

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op de hel
van een beemd gelegen 'in het Wippenhout', aomsg van Henrick, z. v. mr. Pauwei de
Brouwer. 1577. Met oudere vestbrief van de schepenen van Oirschot. 15456., 1545-1577
2 charters

3008

Transportbrief van een huis, hof en land, toekomende aan Jan, z. v. w. Everart
Gerartszoon. 1594. Met drie oudere transportbrieven. 1406, 1449 en 1461., 1406-1594
4 charters

3009

Transportbrief van 2 erfcijnzen, ieder groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen in de hertgang van het kerkhof en onder Varrenbest, toekomende
aan Catharina Vermandel. 1667., 1667
1 charter

4.14.3.66 In Oisterwijk
3010

Notariële akte, waarbij het Grootgasthuis aan Henricus Plume, in erfpacht, uitgee een
stuk land tegen een jaarpacht van een ½ mud rogge. 13412., 1341-1342
1 charter

3011

Transportbrief van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, toekomende aan Gerardus
Mesmaker. 1389., 1389
1 charter

3012

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Gibonis Leytenzoon c.s. van een hoeve
tegen een jaarcijns van 16 Philipsschilden. 1440., 1440
1 charter

3013

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Arnoldus
van Schie. 14434., 1443-1444
1 charter

3014

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Johannes
Vlemynck. 14856., 1485-1486
1 charter

3015

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan Dirick Hessels van een
hoeve. 1507., 1507
1 charter

3016

Eigendomsbewijs voor de armen van een erfcijns, groot 4 Carolusguldens 's jaars,
benevens van een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden,
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gelegen 'in het Gomelair', aomsg van Henrick, z. v. Franchoys Henrick van Gestel. 1593.
Met drie oudere brieven. 15689 (dubbel) en 1578., 1568-1593
4 charters
3017

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 13 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis
en hof, gelegen bij de kapel, benevens gaande uit land, gelegen in de parochie van Haren,
aomsg van Jan Peynenborchs. 1614., 1614
1 charter

3018

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis en
hof met zijn gronden en toebehoren, gelegen in de vrijheid van Oisterwyck, benevens
gaande uit een stuk land, gelegen achter Oisterwyck, aomsg van Jan, z. v. Lambert
Janssen. 1615. Met vier oudere brieven van deze pacht. 1423, 1543 en 2 van 1614.,
1423-1615
5 charters

3019

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 gulden 's jaars, verschijnende op 11 november
en gevesgd op een stuk land, gelegen ter plaatse genaamd 'de Cleyne Heyde', aomsg
van Wouter Cornelis Heymans te Oisterwyck. 1628., 1628
1 charter

3020

Autheneke kopie van 1785 van een akte van scheiding en deling tussen de erfgenamen
van Pero de Cassemajor dd. 1747. Hierbij een transportbrief van een erfpacht, groot 2
mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis, hof en 27 lopenzaads land, gelegen ter plaatse
gezegd 'Leempoel' .toekomende aan Pero de Cassemajor, notaris te 's-Hertogenbosch,
1716 en een kwitane, 1716., 1716-1785
1 charter en 2 stukken

3021

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de onroerende goederen v. w. Abraham
Hubert, gelegen onder de vrijheid van Oisterwyck te Kaerkhoven. 1741-1751., 1741-1751
3 stukken

3022

Autheneke kopiën van een akte van scheiding en deling dd. 1783 tussen Hermanus
Chrisanus Hanewinkel, predikant te Nuenen, Gerwen en Ween ener- en Johannes
Jacobus Slinsbie, predikant te Geldrop en Riel anderzijds, van de goederen hun nomine
uxoris aangekomen van Henricus Sluyter, emeritus predikant te Deurne, Vlierden en
Liessel, waaronder een erfpacht, gaande uit onderpanden te Oisterwijk, vergolden
wordende door de erfgenamen v. w. advocaat Norbertus Snelle. 1785. Hierbij een
notariële kopie van een gunsge beschikking van de drossaard en schepenen van Deurne
op een verzoekschri van Jacobus Slinsbie voornoemd, om authorisae tot verkoop van
hoeven te Vlierden en van de erfpacht voorschreven, 1785, benevens een garantbrief van
Melchior Charles en Sabina de Ridder, echtelieden, betreﬀende voorschreven erfpacht.
1716., 1716-1785
4 stukken

4.14.3.67 In Oostelbeers
3023

Notariële kopie van een schepenbrief betreﬀende scheiding en deling der nagelaten
goederen v. w. Johannes van Aelst, z. v. w. Willem, te weten cijnzen en pachten, gevesgd
op goederen, gelegen te Oostelbeers, Beers, Vessem, Diessen in het Hagehorst, Gestel bij
Oisterwijk, Oirle, Sonderwijk, Velthoven, Oirschot, Haren, Middelbeers, Boxtel, Sphout,
Hoogeloon, benevens huizen en landerijen, gelegen te Oostelbeers, Middelbeers en
Vessem. 15189., 1518-1519
1 stuk

4.14.3.69 In Orthen
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3024

Transportbrief van een ½ morgen land, toekomende aan Anthonius van der Oetheren.
1431., 1431
1 charter

3025

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, toekomende aan Henricus Snoecx.
14812. Hierbij een notariële akte, waarbij Henricus Snoex en Luytgardis van den Parre
hun huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt. 14956., 1481-1496
2 charters

3026

Transportbrief van 2 morgen en 12 roeden land, gelegen buiten de stad's-Hertogenbosch
bij de Orthenpoort, toekomende aan Alart van Dommelen. 1573. Met zes oudere brieven
betreﬀende dit land. 1498-1547., 1498-1573
6 charters en 1 stuk

3027

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof,
gelegen ter plaatse gezegd 'Maelstrem', toekomende aan het convent Bethania op de
Windmolenberg te 's-Hertogenbosch. 1589. Met oudere transportbrief. 1519., 1519-1589
2 charters

3028

Eigendomsbewijs van 35 deel in een stuk land, eerjds eendeels geweest zijnde een
bleekveld en anderdeels een streepje land om uit te dijken, met daarbij gelegen wiel,
gelegen in de parochie van Orthen, met last tot onderhoud der dijken, aomsg van mr.
Jan der Kennis e.a. 1602. Hierbij een akte van scheiding en deling van landerijen, gelegen
te Orthen en 's-Hertogenbosch, 1490; een mandement vanwege Albert en Isabella
Eugenia Infante van Spanje over het onderhoud van voorschreven dijken, 1611 en een
vonnis v/d schepenen van 's-Hertogenbosch over het gebruik van land, gezegd 'De Start'
met wiel, gelegen in de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch, onder de parochie voornoemd
en onderhoud van dijken. 1508., 1490-1611
4 charters

4.14.3.70 in Oss
3029

Eigendomsbewijs van een half mud rogge 's jaars, aomsg van Waltherus van Os. 1394.
Met oudere transportbrief. 13589., 1358-1394
2 charters

3030

Transportbrief van 1 ½ morgen land, toekomende aan Jordanus Tielken. 1404. Met zes
oudere transportbrieven. 1351-1400., 1351-1404
7 charters

3031

Vesging door Sebert Cloet c.s. voor Heylwigh van den Henxthovel van een pacht van 1
mud rogge 's jaars uit een kamp land. 1419., 1419
1 charter

3032

Eigendomsbewijs voor de armen van de tocht op een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars,
aomsg van Katherina Marsman. 1431. Met oudere transportbrief. 1401., 1401-1431
2 charters

3033

Eigendomsbewijs voor de armen van diverse landerijen, aomsg van Wilhelmus
Zeelmeker. 14323. Hierbij een akte van vernadering van hetzelfde jaar; een kopieakte
van maintenue vanwege Philips, hertog van Brabant, 1576 en een getuigenis, afgelegd ten
overstaan van de schepenen der Vrijheid van Os, 1576, inzake het recht van overweg over
het land, genaamd 'de Biesakker'., 1432-1576
3 charters en 1 stuk
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3034

Eigendomsbewijs voor de armen van de ½ in 2½ morgen, 3½ hond, 5 en 4 lopen land,
aomsg van Henricus van Os. 14367., 1436-1437
1 charter

3035

Transportbrief van een erfpacht, groot 1½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Elisabeth
Loijers. 1465., 1465-1000
1 charter

3036

Eigendomsbewijs voor de armen van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg
van Gerardus van den Broeck. 14789. Met twee oudere transportbrieven. 1398 en 1431.,
1398-1479
3 charters

3037

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Willem en Nycolaas Haerdscheen.
14801., 1480-1481
1 charter

3038

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2½ mud rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
gelegen in de parochiën van Os en Tephelen, aomsg van Jacobus de Wael. 14956.
Met drie oudere brieven, 1468, 1470 en 14945, benevens een vonnis-, evice-en
transportbrief betreﬀende de bezwaarde goederen, resp. van 1503,1504 en 15056.,
1468-1506
7 charters

3039

Transportbrief van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, toekomende aan Macharius Loyer.
1496., 1496
1 charter

3040

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan
Lambertus van Goederheyl. 1497. Hierbij een transportbrief der bezwaarde goederen,
toekomende aan Lambertus voornoemd. 15167., 1497-1517
2 charters

3041

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars, toekomende aan Nycolaas Petrus
Claeszoon. 1498. Met een losbrief en een akte van evice, resp. van 1498 en 1508.,
1498-1508
3 charters

3042

Notariële akte, waarbij het Grootgasthuis bij gerechtelijke uitwinning is aangekomen
een huis, erf, hof en een stuk land, gelegen op 'het Ampsteleinde', benevens een kamp,
genaamd 'de Calverkamp' zulks wegens wanbetaling van een daarop staande erfcijns van
3 Rijnse guldens. 1518., 1518
1 charter

3043

Transport door Joris van den Poel, pater v/h zusterklooster te Heusden en Henrick
Willemszoon, als executeurs v/h testament van Beelke van Empel, aan mr. Peter van Os
van een steeg, strekkende van 'den Haghelcruys tot den boom toe'. 1551. Met vijf oudere
brieven, 1484-1516, benevens een ongedateerd rekwest betreﬀende de waterlaatse
steeg., 1484-1551
6 charters en 1 stuk

3044

Transport, ten overstaan van schepenen van Oss, door Gherit en Aerken Broes aan Peter
Jan Lambertszoon van de ½ in 4 hond land, gelegen 'op Huijsmansbeemd'. 1565., 1565
1 charter
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3045

Notariële akte, waarbij het Grootgasthuis bij gerechtelijke uitwinning is aangekomen twee
stukken land, gelegen omtrent de windmolen, zulks wegens wanbetaling van een daarop
staande erf cijns van 3 Carolusguldens. 15656., 1565-1566
1 charter

3046

Vidimus van 2 schepenbrieven, beide van 24 april 1545, waarbij het vruchtgebruik op de
gruit der vrijheid van Oss, Berchem, Hees, Nistelre en Lioyen wordt overgedragen aan
Aelbertus en Henricus, kinderen v. w. Gerardus van Deventer. 1582., 1545-1582
1 charter

3047

Afstand door: 1. Goyart van Engelant, als curator over de schamele vrienden van Anna
Vyge; 2. de kleine Mannen- en Vrouwengasthuizen; 3. het Arme Weeshuis; 4. de negen
blokken, allen gevesgd te 's-Hertogenbosch aan het Grootgasthuis van: a. ¼ in de gruit
te Oss, Hees, Berchem, Lithoyen en Nistelrooy; b. de ½ in 16 hond land, gelegen onder
Empel 'in de Korte Beemden'; c. de ½ in 14 hond land 'in de Diepte' en van 18 in 6
morgen land 'in de Hoeven', gelegen onder Rosmalen. 1597. Met twee transport brieven,
beide van 1545 en een rekening omtrent de verpachng der gruit, 1600-1611., 1545-1611
3 charters en 1 stuk

3048

Eigendomsbewijs van een stuk akkerland, gelegen 'aan de Cortvoert' en van de hel in
een kamp hooiland, gelegen 'op Hovel', aomsg van Catarina, d. v. Henricx, z. v. Peeters
Jans Lamberts. 1612., 1612
1 charter

3049

Aankoop door het Grootgasthuis, bij evice, van 11 hond land, gelegen in de parochie
van Oss, ter plaatse genaamd 'het einde Meeckelendonck' en van de ½ in 7 hond land,
gelegen in de parochie van Lithoyen, ter plaatse genaamd 'Spapenhoef'. 1681., 1681
1 charter

3050

Authenek extract uit het slot der rekening van Johan ab Angelis, als evicteur der
goederen van Peeter Peetersen, betreﬀende een erfcijns, groot 17½ stuiver 's jaars,
verschuldigd aan het Grootgasthuis. 1691., 1691
1 stuk

3051

Gerechtelijke opzegging door Cornelis Bartel Schuurmans te Oss, als voogd over de
kinderen van Jan Hendrik van Erp, van een jaarlijkse rente, groot 10 gulden en 10 stuivers.
1792., 1792
1 stuk

4.14.3.71 In Oijen
3052

Eigendomsbewijs van een halve hofstede, aomsg van Wyllem Rolofs. 1481., 1481
1 charter

3053

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Ghysbertus
die Bruyn. 1492. Met drie oudere transportbrieven van 1463., 1463-1492
4 charters

4.14.3.72 In Riethoven
3054

Stukken uit een proces tussen mr. Henricus Boort, als man van Sophia van Vechel en
Johannes van Geldrop betreﬀende een erfpacht van 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op
een gedeelte der hoeve van Boschoven. 1482-1511., 1482-1511
2 stukken
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3055

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot de hel in 8 mud rogge 's jaars, gevesgd op
een hoeve, aomsg van mr. Henricus van Boert. 1513. Met vijf transport-, vernaderingsen vonnisbrieven. 1425-1518., 1425-1518
6 charters

4.14.3.73 in Rosmalen
3056

Transportbrief van een erfcijns, groot de ½ in 12 schellingen 's jaars, toekomende aan
Marnus Gielyszoon. 1378., 1378
1 charter

3057

Uitgie, in erfcijns, door Wilhelmus Copten e.a. aan Arnoldus van den Berghe van land
tegen een jaarcijns van 2 gouden schilden. 1383., 1383
1 charter

3058

Uitgie, in erfpacht, door Johannes Jacobszoon aan Ghibonis Melyszoon van 2 stukken
land tegen een jaarpacht van 3 lopen rogge. 13856., 1385-1386
1 charter

3059

Uitgie, in erfpacht, door Gerardus Eelken aan Henricus Swart van een bouwhoeve met
land tegen een jaarpacht van 5 mud rogge. 13889., 1388-1389
1 charter

3060

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, toekomende aan Gerardus
Coenrard. 1417., 1417
1 charter

3061

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een morgen land, gelegen 'in die gemeyne Vliedert'. 14201, 1420-1421
1 charter

3062

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, aomsg van Engbertus
Coelenzoon e.a. 1430., 1430
1 charter

3063

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, aomsg van
Johannes Wouterszoon. 1435., 1435
1 charter

3064

Vesging door Wouter van Vucht voor de armen van het Grootgasthuis van een erfpacht,
groot een ½ mud rogge 's jaars. 1437., 1437
1 charter

3065

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, aomsg van Johannes van
Roesmalen, 14378. Met oudere cijnsuitgevingsbrief. 14334., 1433-1438
2 charters

3066

Eigendomsbewijs van de tocht op 5 morgen land, aomsg van Jua van den Doren.
14378., 1437-1438
1 charter

3067

Eigendomsbewijs van 1½ morgen land, aomsg van Goeswinus van Campen. 1440.,
1440
1 charter

3068

Eigendomsbewijs van een morgen land, aomsg van Woltherus Gerits Wouters. 14423.
Met oudere cijnsuitgevingsbrief. 14334., 1433-1442
2 charters
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3069

Eigendomsbewijs van ¼ in een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, aomsg van Petrus
van Vucht. 1448., 1448
1 charter

3070

Transportbrief van een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars toekomende aan Heylwig van
Vlymen. 14534., 1453-1454
1 charter

3071

Uitgie, in erfpacht, door Theodorus van Gerwen aan Judocus Janszoon van een huis,
schuur, hof en landerijen tegen een jaarpacht van 5 mud rogge. 1454., 1454
1 charter

3072

Transportbrief van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden gelegen in de parochie van Roesmalen en in de vrijdom der stad 'sHertogenbosch, toekomende aan Wilhelmus Moerman. 14545. Met een vidimus van 2
schepen- brieven dd. 2 april 1433 en 6 maart 1438. 15545., 1433-1555
2 charters

3073

Transportbrief van een hoef, toekomende aan Henricus Becker. 14556., 1455-1456

3074

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, aomsg van Nicolaas van
der Poorten en Gerardus Hoernken. 1470. Met oudere transportbrief. 14534., 1453-1470
2 charters

3075

Transportbrief van een kamp land, toekomende aan Arnoldus van Reeck en Amoldus Beys.
1480. Met oudere renunciaebrief. 1350., 1350-1480
2 charters

3076

Eigendomsbewijs van de ½ in 2 morgen land, aomsg van Arnoldus van Reeck en
Arnoldus Beys. 14812. Met twee oudere transportbrieven, 1452 en 1480, benevens een
schepenbrief van Heeze betreﬀende het recht van uitweg voor het Grootgasthuis over
land van derden. 1544., 1452-1544
4 charters

3077

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Johannes
Voet. 14812. Met twee oudere transportbrieven, 14523 en 1461; een vonnisbrief, 1572
en een akte van evice, 1588., 1452-1588
5 charters

3078

Eigendomsbewijs van 1 morgen land, aomsg van Peter van Hedel. 1488. Met vijf
oudere brieven, waaronder een vidimus van het testament van Peter voornoemd.
1456-1488., 1456-1488
6 charters

3079

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Peter van Hedel. 1488. Met vier
oudere transportbrieven. 1434-1458., 1434-1458
5 charters

3080

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Aleid
Truden. 1496. Met oudere transportbrief. 14356., 1435-1496
2 charters

3081

Transportbrief van een erfcijns, groot 8½ pond 's jaars, gevesgd op onderpanden,
gelegen ter plaatse gezegd 'aan het Eyndt Hynens', toekomende aan de oude beneﬁciaten
van de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. 1517., 1517
1 charter
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3082

Schepenbrief betreﬀende de verhuring door het Grootgasthuis aan Adrianen Coel Zebers
e.a. van een stuk weiland, groot 5 morgen, voor de jd van 6 jaren, gelegen ter plaatse
genaamd 'Luydincxcamp'. 1518., 1518
1 charter

3083

Transportbrief van een erfcijns, groot 8 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef,
gelegen ter plaatse gezegd aan 'het Eyndhyndens', toekomende aan Ghysbertus van
Brakel Henricxzoon, laken(ver)koper. 15212., 1521-1522
1 charter

3084

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op landerijen,
toekomende aan Johannes van Berkel. 15212. Met oudere transportbrief, 1456, en een
rekwest betreﬀende deze pacht. 1612., 1456-1612
3 charters

3085

Transportbrief van een erfcijns, groot 5½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef,
gelegen ter plaatse gezegd aan 'het Eyndhyndens', toekomende aan Ghysbertus van
Brakel, laken(ver)koper. 1522., 1522
1 charter

3086

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef
en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Hynden', toekomende aan Ghysbertus van Brakel,
laken(ver)koper. 15223. Met oudere transport- en approbaebrief van deze cijns. 1511
en 15212., 1511-1523
3 charters

3087

Transportbrief van een erfcijns, groot 18 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef,
gelegen in de parochie van Roosmalen aan 'hetEyndthyndens', benevens gaande uit een
huis, plaats en hof, gelegen in de parochie van Berlyckem naast de kerk, toekomende aan
Ghysbertus van Brakel, laken(ver)koper. 15223. Met oudere transporten losbrief, beide
van 15212, 1521-1523
3 charters

3088

Transportbrieven van twee erfcijnzen, elk groot 10 Rijnse guldens 's jaars, verschijnende
resp. op 2 februari en met pasen en gevesgd op een hoef, gelegen ter plaatse gezegd
'Hynen', benevens gaande uit onderpanden, ter plaatse gezegd 'In de Langheyde, in
de Twebergen, in de Byesen, opt Velt, in de Diepte, en in de Slagen', toekomende aan
Ghysbertus Henricszoon van Brakel, pannicida. 15223. Met losbrief van dezelfde datum.,
1522-1523
3 charters

3089

Transportbrief van twee erfcijnzen, elk groot 10 Rijnse guldens 's jaars, verschijnende
resp. op 2 februari en 11 november, gevesgd op een hoef, gelegen ter plaatse gezegd
'Hynden', benevens gaande uit onderpanden, ter plaatse gezegd 'in de lange Heyde, in
de twee Bergen, in de Biesen, opt Velt, in de Diepte en in de Slaigen', toekomende aan
Ghysbertus, z. v. w. Henricus van Brakel, pannicida en Alard, z. v. w. Henricus van Bree.
1523 en 1524., 1523-1524
2 charters

3090

Transportbrief van een erfcijns, groot 22 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef
van Marnus van Vladeracken, gelegen ter plaatse gezegd 'Hynden', benevens gaande
uit andere onderpanden, ter plaatse gezegd 'In de Lange Heyden, In de Twee Bergen, In
de Biezen, Op het Veld, In de Diepte en In de Slaigen', toekomende aan Alard van Bree.
1525., 1525
1 charter
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3091

Transportbrief van een erfcijns, groot 5 ½ Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoef,
gelegen ter plaatse gezegd 'Hynden', benevens gaande uit onderpanden ter plaatse
gezegd 'in de Langeheyde, in de Twee Bergen, in de Biesen, op het Veld, in de Diepte en in
de Slaigen', toekomende aan Alard van Bree. 1526., 1526
1 charter

3092

Transportbrief van een zesterzaads land, benevens van 15 deel in een zesterzaads land,
gelegen aan en bij 'de Muts', toekomende aan Johannes Vijge. 15301. Met vier oudere
schepenbrieven van Heze betreﬀende deze landerijen. 1513-1529., 1513-1531
5 charters

3093

Transportbrief van een erfcijns, groot 2 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en erven, gelegen ter plaatse gezegd aan 'het Eyndthynens', toekomende aan
Egbertus van Mille Arntszoon. 1531., 1531
1 charter

3094

Transport door Nicolaas Ie Borgne aan de erfgenamen van Franciscus van Culenborch
van 8 morgen land, gelegen ter plaatse gezegd 'Asrrïyt'. 1532. Hierbij vijf oudere brieven
betreﬀende dit land, 13778, 1409, 1438, 14401 en 1528, benevens vijf charters uit de
14e en 15e eeuw, die door vocht onleesbaar zijn., 1409-1528
11 charters

3095

Transport, ten overstaan van de schepenen van Heeze, door Willemke, weduwe van
Wauter Wellenszoon, aan Hilweg, weduwe van Willem Henrix de Doer, van een erfcijns,
groot 7½ stuiver 's jaars, gevesgd op een huis en hof, gelegen ter plaatse gezegd 'Eyndt
Hindens'. 15334. Met een losbrief van voornoemde schepenen betreﬀende deze cijns,
15334 en een vidimus van 20 juli 1536 van een testament van Wauter voorschreven d.d.
30 december 1527., 1527-1536
3 charters

3096

Transportbrief van land, gelegen ter plaatse aan 'Eyndhyndens', toekomende aan
Johannes Vijge. 1535. Met twee oudere schepenbrieven van Heze betreﬀende dit land,
beide van 1528., 1528-1535
3 charters

3097

Koopcedel voor Jan Gerit Evertszoon te Roesmalen van 2 aaneenliggende stukken land,
gelegen ter plaatse genoemd 'op het Eynd Hyndens', toebehorende aan Luytgaert, d. v. w.
Jan van Bon. 15456., 1545-1546
1 stuk

3098

Acceptae door het convent van de kruisbroeders te 's-Hertogenbosch tot het jaarlijks
celebreren van 2 trentenaria van St. Gregoris volgens de ordonnane die staat geschreven
in het missaal van Rome en zulks ten behoeve van Frans van Uden, priester, e.a. tegen
schenking aan voorschreven convent van een erfcijns, groot 5 Carolusguldens 's jaars en
aan de jdelijke meester van het Grootgasthuis wegens zijn toezicht op de uitvoering
dezer Missen, benevens aan de armen zieken in voorschreven gasthuis, ieder een erfcijns
van 10 stuivers 's jaars; een en ander gaande uit hooiland, genaamd 'Leyenhof'. 1549.,
1549
1 charter

3099

Eigendomsbewijs van 2 erfrenten, ieder groot 10 stuivers 's jaars, gevesgd op 6
lopenzaads land, genaamd 'Leyenhof', aomsg van Henricus van Zoemeren, z. v. w.
Henricus. 1564., 1564
1 charter
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3100

Transportbrief van 7 hond in een kamp van 14 hond land, gelegen 'in de Diepte',
toekomende aan Anna Vijge, weduwe van Aelbertus van Deventer. 1566. Met
verkoopscondien van dit land. 15656., 1565-1566
1 charter en 1 stuk

3101

Transportbrief van 8 hond hooiland, genaamd 'de Bruggenschen Roomput', gelegen ter
plaatse gezegd 'Bruggen', toekomende aan Jacob Sanders Jacopszoon. 1596. Met akte van
vernadering. 1596., 1596
2 charters

3102

Eigendomsbewijs van 1½ morgen land, gelegen ter plaatse gezegd 'op de Roomput',
aomsg van Mechtelt Gobels. 1598. Met vier oudere transportbrieven, 13945,
1470, 1576 en 1597. benevens een kopie-testament van Jacop Rombouts en Mechtelt,
echtelieden. 1583., 1394-1598
5 charters en 1 stuk

3103

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling tussen het Grootgasthuis ener- en het
Weeshuis te 's-Hertogenbosch anderzijds van land, gelegen 'in de Slagen', aomsg van
de boedel van Anna Vijge. 1599., 1599
1 charter

3104

Transportbrief van 3 erfpachten, resp. groot 2, 6 en 2 zester rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen ter plaatse 'Heze en op het Zand', toekomende aan Godefridus van
Engelant Junior. 1601. Met zes oudere transportbrieven. 1454-1553., 1454-1601
7 charters

3105

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Heze', benevens gaande uit andere
onderpanden, toekomende aan Godefridus van Engelant. 1601. Met vier transportbrieven
en een kwitane. 1468-1601., 1468-1601
5 charters en 1 stuk

3106

Transportbrief van 2 hofsteden akkerland, groot 4½ mudzaads, gelegen ter plaatse gezegd
'op Heze', bezwaard met grondrenten, toekomende aan Goyard van Engelant. 1602. Met
oudere koopbrief. 1601., 1601-1602
1 charter en 1 stuk

3107

Transport door het convent van de Hemelse Poorten en de Bonenfanten te 'sHertogenbosch aan Goyart van Engelant de jonge, van de hel in een erfpacht, groot 2
mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden gelegen 'in Heze'. 1602. Met een akte van
evice, 1586 en een kwitane, 1602., 1586-1602
3 charters

3108

Transportbrief van 2 stukken weiland, resp. groot 1 en 1 ½ morgen, gelegen ter
plaatse gezegd 'Heese', toekomende aan Goyard van Engelant. 1604. Met vier oudere
transportbrieven. 1502, 1504, 15301 en 1598., 1502-1604
5 charters

3109

Transportbrief van een erfcijns, groot 10 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 150
dergelijke guldens, gevesgd op een huis, erf, hof, boomgaard en land, gelegen ter plaatse
gezegd 'Bruggen' omtrent de windmolen, toekomende aan Sebert Henricxzoon van
Merlen, beenhouwer. 1620., 1620
1 charter
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3110

Eigendomsbewijs van een morgen hooi- of weiland, gelegen op de Cruysstraat in een
meerderen kamp, genaamd 'Colperskamp', aomsg van Joost Willem Mathyszoon e.a.
1626. Met verkoopcondiën. 1626., 1626
1 charter en 1 stuk

3111

Eigendomsbewijs van ¾ in 6 morgen wei- of hooiland, gelegen ter plaatse gezegd 'den
Heeschen Roomput', aomsg van Cornelia de Vries, wed. van Goyart van Os, de jonge,
e.a. 1627. Met oudere verkoopcondiën van dit land. 1627., 1627
1 charter en 1 stuk

3112

Transportbrief van een erfpacht van een ½ mud rogge 's jaars van een erfpacht van 1½
mud rogge 's jaars, gevesgd op 10 morgen land, toekomende aan Franchoys, z. v. w.
Seger NieuwenhofF. 1630. Met oudere transportbrief. 1627., 1627-1630
2 charters

3113

Gunsge beschikking van de schepenen van 's-Hertogenbosch op een verzoekschri van
Thonis Janssen, pachter ener hoeve van het Grootgasthuis te Rosmalen, betreﬀende
opheﬃng van het arrest op zijn goederen en kwijtschelding zijner schulden aan gezegd
gasthuis, zulks wegens de grote achterstand hem overkomen uit tal van rampspoeden.
1653. Met vier bijlagen., 1653
5 stukken

3114

Rekening van Jan Janszoon Jonckers voor het Grootgasthuis betreﬀende het vegen van
landerijen onder Rosmalen en Empel. 1655., 1655
1 stuk

3115

Vonnisbrief voor Jacop van Ravesteyn tegen Joost Ariens te Roosmalen wegens een
achterstallige cijns, groot 3 gulden 's jaars, 1657. Met 2 bijlagen., 1657
3 stukken

3116

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3117

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3118

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3119

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3120

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk
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3121

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3122

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3123

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3124

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3125

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3126

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3127

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3128

Stukken betreﬀende de dijkgie van een stuk verlaten dijk van Lambert Peters te
Rosmalen, waarvan het Grootgasthuis is afgescheiden en welke dijkgie de gebruikers van
andere goederen weigeren te aanvaarden. 1679-1680., 1679 - 1680
1 stuk

3129

Opzegging door het Grootgasthuis van de huur aan de pachters der hoeven te Rosmalen,
Kaathoven, Schijndel, Rooy, Breugel, Gemonde, Moergestel, Haren en Udenhout. 1700.,
1700
1 stuk

3130

Rekening van Jan Willem van der Horst, gewezen hoevenaar, voor het Grootgasthuis
betreﬀende 'de kleine hoeve' aan de Kruisstraat, over het jaar 1702., 1702
1 stuk

3131

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3132

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
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1 stuk
3133

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3134

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3135

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3136

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3137

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3138

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3139

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3140

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3141

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3142

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3143

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk
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3144

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

3145

Stukken betreﬀende de verkoop bij execue van de goederen van Jan Gerrit Wellens te
Rosmalen wegens achterstallige pachtgelden van een hoeve, gelegen aldaar, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1709-1714., 1709 - 1714
1 stuk

4.14.3.74 In Schijndel
3146

Stukken betreﬀende de eigendom van een hoeve te Schijndel en een beemd te St.
Oedenrode. 13212-1465. Hieronder 2 testamenten van Amoldus Monic van 1420 en
1460., 1321-1465
28 charters

3147

Transportbrieven van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Rover van den
Broek. 1335. Met oudere transportbrief. 1329., 1329-1335
2 charters

3148

Transportbrief van ¼ in een beemd, toekomende aan Johannes Wyric. 1372. Met drie
oudere transportbrieven, 1348 en 2 van 1351., 1348-1372
4 charters

3149

Clausule uit het testament van Henricus Loze, waarbij hij aan de predikheren te 'sHertogenbosch een erfcijns, groot 10 schellingen 's jaars, vermaakt. 1388., 1388
1 charter

3150

Uitgie, in erfpacht, door Arnoldus van den Doorn aan Henricus van Hermalen van
landerijen, tegen een jaarpacht van 1 mud rogge, 1393., 1393
1 charter

3151

Transportbrief van een erfpacht, groot 3 mud rogge 's jaars, toekomende aan Henricus
van Gelre. 1414. Met oudere transportbrief. 14112., 1411-1414
2 charters

3152

Transportbrief van 3 erfcijnzen, resp. groot 5,10 en 5 pond 's jaars, toekomende aan
Hector Buc. 14145. Met drie oudere brieven, 2 van 1406 en 1414, benevens twee
vonnisbrieven, beide van 1415., 1406-1415
6 charters

3153

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op 2 molens,
gelegen te Schynle en Beerlikem. 14312., 1431-1432
1 charter

3154

Transportbrief van een stuk land, toekomende aan Henricus van Bruggen. 1439., 1439
1 charter

3155

Vesging door Henricus van Beerze voor Mechldis, d. v. Henricus Paulus Janszoon van
Geﬀen van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars. 14456., 1445-1446
1 charter

3156

Transportbrief van een huis, erf, hof en land, toekomende aan Henricus Loyen. 145960.
Met acht oudere brieven, 1446-1460, benevens een verklaring omtrent de personen die
deze percelen van het Grootgasthuis in gebruik hebben. 1590., 1446-1590
9 charters en 1 stuk
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3157

Vesging door het Grootgasthuis voor Arnoldus Boest van een erfpacht, groot 1½ mud
rogge 's jaars. 1465. Met losbrief van hetzelfde jaar., 1465
2 charters

3158

Eigendomsbewijs van een huis, erf, hof met land, benevens van 2 erfpachten, resp.
groot 1 en 2 mud rogge 's jaars, aomsg van Henricus Loyen. 1466. Met drie oudere
transportbrieven. 144950, 14556 en 1459., 1449-1466
4 charters

3159

Schepenbrief betreﬀende de verpachng van een hoeve met toebehoren, het
Grootgasthuis toebehorende. 14678., 1467-1468
1 charter

3160

Schepenbrief betreﬀende de verpachng van een hoeve met toebehoren, het
Grootgasthuis toebehorende. 14767., 1476-1477
1 charter

3161

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Egidius van Gael. 1491., 0
1 charter

3162

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, aomsg van de Tafel van de
Heilige Geest te Schijndel. 1491. Met oudere transportbrief. 1421., 1421-1491
2 charters

3163

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen te Scynle, Berlykem en 's-Hertogenbosch, aomsg van Lambertus van Gerwen
c.s. 14956., 1495-1496
1 charter

3164

Uitgie, in erfpacht, door het Grootgasthuis aan Lambertus van Gerwen van de
windmolen te Schijndel en de watermolen te Berlikum, tegen verscheidene pachten 's
jaars. 14956., 1495-1496
1 charter

3165

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op land,
gelegen ter plaatse gezegd 'Eilde en Borne', aomsg van Jacob Nellenzoon. 1503. Met
oudere transportbrief. 1493., 1493-1503
2 charters

3166

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, gevesgd op
een kamp, gezegd 'Robbencamp', gelegen ter plaatse gezegd 'ten Borne', aomsg
van Jacobus Janszoon. 1503. Met drie oudere transportbrieven. 1464,1486 en 14912.,
1464-1503
4 charters

3167

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een hoeve
van het Grootgasthuis, genaamd 'Bueuredonck', toekomende aan Aleyd, weduwe van
Henricus van Aerle. 1505., 1505
1 charter

3168

Vesging door het Grootgasthuis voor de executeurs v/h testament van Everard van Berck
van een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, losbaar met 30 Rijnse guldens, en gaande uit de
hoeve 'Buerendonck'. 1505., 1505
1 charter

3169

Verkoop door het Grootgasthuis aan Gerardus van Beest en Alardus Balyart, als
executeurs van het testament van Everardus van Berck, van een erfpacht, groot 3 maalder
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rogge 's jaars, gevesgd op de hoeve, genaamd 'Buerendonck', onder bepaling, dat het
Grootgasthuis deze pacht aljd zal mogen terugkopen met 60 Rijnse guldens. 1505., 1505
1 charter
3170

Transport door Henricus, z. v. w. Arnoldus Maeszoon aan mr. Arnoldus Fierinck van een
erfcijns, groot 8 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een weiland, genaamd 'Stroelaer' en
op een kamp land, ter plaatse gezegd 'in den Hautart', 1506. Kopie., 1506
1 stuk

3171

Vesging door Jan van Berkel, als meester en rector v/h Grootgasthuis, voor de jdelijke
klerk van voorschreven gasthuis van een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, uit de hoeve
genaamd 'ten Buerendonk'. 1506. Met oudere transportbrief. 1497., 1497-1506
2 charters

3172

Schepenbrief, waarbij Henricus, z. v. w. Arnoldus Reynerszoon aan het Grootgasthuis
beloo een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gaande uit land, gezegd 'die Steltbraeck',
gelegen ter plaatse gezegd 'aan het Wybosch'. 150910., 1509-1510
1 charter

3173

Uitgie, in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Johannes van Gemart Peterszoon van
een huis, erf, hof en land, gelegen aan 'het Lueleynde' tegen een jaarcijns van 12 pond.
15112., 1511-1512
1 charter

3174

Eigendomsbewijs van landerijen, genaamd 'die Helpakker', gelegen ter plaatse gezegd
'in den Borne en Delscot', aomsg van Henricus Arnolduszoon van den Merevenne.
15156. Met vijf oudere brieven van deze landerijen. 1415, 1469, 1483, 14934 en 1515.,
1415-1516
6 charters

3175

Akte, waarbij 3 stukken land worden verkocht aan het Grootgasthuis wegens wanbetaling
van de daarop staande erfpacht, groot 4 mud rogge 's jaars. 1519. Met drie oudere
brieven van die pacht. 1464 en 2 van 1465., 1464-1519
4 charters

3176

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd 'op den Schiltbeemd' te
Schijndel en op goederen te Heeswijk, aomsg van Arnoldus van der Gameren. 15223.
Met twee oudere transportbrieven, beide van 15145., 1514-1523
3 charters

3177

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 10½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
stuk land, gelegen ter plaatse gezegd 'Wybosch', aomsg van Henricus, z. v. Gerardus
Willemszoon. 1527., 1527
1 charter

3178

Eigendomsbewijs van 6 roeden weiland, gelegen aan 'het Lueleinde', aomsg van de
gemeente Scynle. 1530., 1530
1 charter

3179

Transport door het convent van de karthuizers te Vucht aan Jan Naets Aertszoon van
de opgewonnen goederen van Reyner van Hermalen, gelegen ter plaatse genaamd
'Hermalen'. 1531. Ongedateerde kopie., 1531
1 stuk

3180

Vesging door het Grootgasthuis voor Johannes, z. v. w. Johannes gezegd, die
schoenmaker, van een erfcijns, groot 16½ Carolusguldens 's j aars, gaande uit de hoeve
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van het gasthuis, gelegen ter plaatse gezegd 'Buerendonck'. 1557. Met losbrief. 1557.,
1557
2 charters
3181

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en een stuk land, toekomende aan Everard Pels. 15689. Met twee oudere
transportbrieven. 1446 en 1524., 1446-1569
3 charters

3182

Rapport betreﬀende de visitae van ene hoeve, het Grootgasthuis toebehorende. 1575.,
1575
1 stuk

3183

Memorie's over rekeningen tussen het Grootgasthuis en Elias van den Laerschot, pachter
der hoeve 'op Buerendonck', 1576, benevens descripe's en speciﬁcae's van landerijen,
behorende tot voorschreven hoeve, 1629 en 17e eeuw., 1576-1629
3 stukken

3184

Notarieel extract uit de legger van het Grootgasthuis betreﬀende ontvangen geld van
1 ½ lopenzaads land, gelegen aan het 'Elschot' over de jaren 1501 t/m 1580, welk land
het gasthuis is aangekomen van een krankzinnige, genaamd Lyntken, die aldaar werd
onderhouden. Ongedateerd. 16e eeuw., 1501-1580
1 stuk

3185

Memorie omtrent de behandeling van het vee op 'de grote hoeve', het Grootgasthuis
toebehorende. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

3186

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 6 gulden 's jaars, gevesgd op onderpanden, ter
plaatse 'Lueleynde'. 1616., 1616
1 charter

3187

Eigendomsbewijs van een kampje hooi- en akkerland, aomsg van Anthoniske, weduwe
van Laureyns van den Acker. 1679., 1679
1 charter

3188

Eigendomsbewijs van een kamp hooi- en akkerland, groot 6 lopen, aomsg van Ancem
Elias van den Bogaart te Middelroy. 1679., 1679
1 charter

3189

Aanbestedingscedel betreﬀende het opmaken van de weg of dijk, lopende tussen
de landerijen van het Grootgasthuis en H. Geesthuis, gelegen aan 'den Myldoorn' en
'Eynveld'. Ongedateerd. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

3190

Cerﬁcae van de secretaris van Schijndel betreﬀende de lasten, drukkende op de
goederen van Willem Marlens van den Acker, aldaar. 1728., 1728
1 stuk

4.14.3.75 In Someren
3191

Transportbrief van landerijen, gelegen in de parochiën van Zomeren en Asten,
toekomende aan Arnoldus van den Aben. 13956., 1395-1396
1 charter

3192

Transportbrief van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, toekomende aan Jan Heynen
Ghibenzoon. 1460., 1460
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1 charter
3193

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud in 3 mud rogge 's jaars, gevesgd op
een stuk land, genaamd 'de kleine Clamme akker', benevens gaande uit een stuk beemd
aan de Steenstraat, aomsg van Gerard, z. v. w. Jan Meussen. 1593. Met zeven brieven
betreﬀende deze pacht. 13834. 1627., 1383-1627
6 charters en 2 stukken

3194

Eigendomsbewijs van huizen en landerijen, gelegen in de parochie van Soemeren, ter
plaatse 'aan de Hovel' en 'aan de Mortel', aomsg van Jacobus, z. v. w. Johannes
Vervlaessen te Soemeren. 1596. Met een vonnis- en een transportbrief. 1587 en 1595.,
1587-1596
3 charters

3195

Uitgie, in erfcijns, door Hendrik de Kempenaar, als rentmeester der geestelijke goederen
in het kwarer van Peelland, aan Nicolaas Verhoysen wonende te Someren, van een huis
met circa 42 lopen land, aomsg van het convent van Ommelen tegen een jaarcijns van
16 gulden en 16 stuivers. 1734., 1734
1 charter

4.14.3.76 In Son
3196

Uitgie in erfcijns, door het Grootgasthuis aan Willem Roelofs Willemszoon van een
huisje met akkerland en boomgaard, gelegen in de parochie van Zon, ter plaatse gezegd
'Blixembosch' tegen een jaarcijns van 20 Carolusguldens. 1617., 1617
1 charter

3197

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op 3 lopenzaads
land, gelegen ter plaatse gezegd 'aan de Thiendschuur in het Venneken', toekomende aan
Anneke, d. v. Adriaen Janszoon Bus, begijn op het Grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch.
1619., 1619
1 charter

3198

Authenek extract uit het protocol der hoofdstad 's-Hertogenbosch, beginnende 16
februari 1704, waarbij Herman Cramers, deurwaarder van de gemene 's Lands Middelen,
als gemachgde van Johan baron van Leefdaal, rentmeester van de episcopale en andere
geestelijke goederen, aan Cornelis Aartszoon van Lieshout te Son verkocht hee een huis
en landerijen, bezwaard o.a. met een erfcijns, groot 1 gulden en 10 stuivers, ten behoeve
van het Grootgasthuis. 1705., 1705
1 stuk

4.14.3.77 In Steensel
3199

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen,
toekomende aan Johannes Voet, z. v. w. Henricus. 1536. Met enkele processtukken.
1527-1611., 1527-1611
2 charters en 3 stukken

4.14.3.78 In Sphout
3200

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot de hel in 3 maalder rogge 's jaars, aomsg
van Anthonis Noyts. 1497., 1497
1 charter

3201

Transportbrief van 1516 deel en 45 deel in het resterende 16e deel in de hel van
een hoeve met toebehorende, gelegen onder Sphout 'op het Grooteind', onder
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de heerlijkheid van Helmond, toekomende aan Rutger, z. v. w. Nicolaas, gezegd Coel
Janszoon. 1596., 1596
1 charter
4.14.3.79 In Stratum
3202

Uitgie, in erfpacht, van land tegen een jaarpacht van 18 lopen rogge en 4 lopen garst.
13578., 1357-1358
1 charter

4.14.3.80 ln Strijp
3203

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 30 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, kelder en boomgaard, gelegen in de parochie van Stryp bij de kerk, aomsg van
Peeter Peeterszoon te Stryp. 1651., 1651
1 charter

4.14.3.81 In Susteren
3204

Procurae van Jan Corbis, geboren te Susteren, op Anneken Peeters, zijn huisvrouw, tot
verkoop van 2 kampen land, gelegen ter plaatse genoemd 'het Ruet', en een moeshof,
gelegen buiten de poort van Susteren. 1624., 1624
1 stuk

4.14.3.83 In Tilburg
3205

Eigendomsbewijzen van 2 erfpachten, groot een ½ mud rogge 's jaars, aomsg van
Rodolphus Pycken e.a. 1421. Met oudere transportbrief. 1419., 1419-1421
3 charters

3206

Transportbrief van een erfpacht, groot 4 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Margareta,
wed. van Gerardus Michielszoon. 1452., 1452
1 charter

3207

Stukken betreﬀende de bij execue verkochte goederen van Norbert Peters de Beer
wegens een achterstallige cijns, groot ﬂ 3,- 's jaars, verschuldigd aan het Grootgasthuis
en gevesgd op onderpanden, gelegen ter plaatse gezegd 'de Hoeven'. 1612-1767.,
1612-1767
4 stukken

3208

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, hof, schuur en land gelegen ter plaatse gezegd 'aan de Hoeven', aomsg van
Heyligert Dionys Huyben te Tilborch. 1613., 1613
1 charter

3209

Transportbrief van een erfcijns, groot 12½ Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een
huis, erf, hof, boomgaard en landerijen, gelegen ter plaatse gezegd 'aan Velthoven',
toekomende aan Goyaerdt Diercxzoon van Nimwegen. 1615., 1615
1 charter

3210

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 9 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
schuur, erf, hof, boomgaard en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Creyven', aomsg van
Jan, z. v. Peeter Willem Handricx te Tilborch. 1620., 1620
1 charter

3211

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op land,
gelegen ter plaatse gezegd 'aan Stappegoir', aomsg van Anthonis, z. v. Joost, z. v. Jan
Adriaenszoon te Tilborch. 1620., 1620
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1 charter
3212

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
hof, brouwerij en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Nieuwland', aomsg van Adam, z. v.
Adriaen Damen te Tilborch. 1620., 1620
1 charter

3213

Cerﬁcae van de schepenen der heerlijkheid van Tilborch en Ghoirle, dat aan Cornelis
Peter Jan Stevens in eigendom toebehoort een huis, hof en land, gelegen ter plaatse
gezegd 'aan het Creyvenne' en dat deze goederen zijn belast met 350 Carolusguldens
eens. 1628., 1628
1 charter

3214

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 15 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
schuur, brouwhuis, en land, gelegen ter plaatse gezegd 'Horevoirt', benevens gaande uit
andere landerijen, aomsg van Jan, z. v. w. Adriaen Peeters alias Lap te Tilborch 1632.,
1632
1 charter

3215

Eigendomsbewijs van 2 percelen weiland, resp. groot 5 en 8 lopen, gelegen ter plaatse
gezegd'Broeckhoven', aomsg van Cornelis Janszoon van Beurden. 1650., 1650
1 charter

3216

Autheneke kopie van de rekening, gedaan door Gerit Gysberts van lerssel en Jan
Laureys Reynen, als momboirs en Hendrick Gysberts van lerssel, als toeziende voogd
over de onmundige kinderen v. w. Margriet Laureys Reynen en Gerit voornoemd, aan
de drossaard en schepenen der heerlijkheid van Tilborch en Goirle betreﬀende de
executoriale verkoop van hunne goederen wegens achterstallige betaling o.a. van een
rent, groot ﬂ 10,- 's jaars, ten behoeve van het Grootgasthuis. 1687., 1687
1 stuk

3217

Gerechtelijke opzegging door de kinderen van Jan Wouters de Bont, wonende in de
heerlijkheid van Tilburg, aan de rentmeester van het Grootgasthuis van een rent, groot in
kapitaal ﬂ200,-. 1705., 1705
1 stuk

4.14.3.84 In Tongeren
3218

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 gulden en 4 stuivers 's jaars, gevesgd op
een stuk akkerland met daarop staande boomgaard, gelegen in de parochie en Baenre
heerlijkheid van Boxtel, ter plaatse Tongelroy, aomsg van Bartholomeus Gerits
Michielszoon te Boxtel. 1613., 1613
1 charter

3219

Huurcedel voor Jan Corstaen Michielssen te Boxtel van een stuk akkerland, gelegen ter
plaatse Tongelroy, toebehorende aan Goyaert Goyaertszoon Bernts, inwonend in het
Grootgasthuis. 1618., 1618
1 stuk

4.14.3.85 In Uden
3220

Uitgie, in erfpacht, door Jan Diddericszoon aan Jan van Henxthovel van een huis met
toebehoren en land o.a. tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1360., 1360
1 charter

3221

Uitgie, in erfpacht, van al de rechten in goederen, gelegen in de parochie van Uden,
tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1384., 1384
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1 charter
3222

Uitgie, in erfpacht, van ene hoeve tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1396. Met vier
oudere brieven. 1327-1395., 1327-1396
5 charters

3223

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Henricus
Steenwech. 14189. Met oudere brief. 1399., 1399-1419
2 charters

3224

Uitgie, in erfpacht, door Henricus die Grone c.s. aan Deenkinus van Tuyheze van land
tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1431., 1431
1 charter

3225

Uitgie, in erfpacht, door Henricus die Grone c.s. aan Petrus en Romboldus van der Hagen
van landerijen, gelegen te Uden en Nysterle tegen een jaarcijns van 2 schellingen en een
jaarpacht van 1½ mud rogge. 1431., 1431
1 charter

3226

Drie eigendomsbewijzen, waaronder een testament van Elizabeth van Eyck, van 3
erfpachten, resp. groot een ½ mud, 3 lopen en 1 mud en 1 lopen rogge 's jaars, aomsg
van Elizabeth van Eyck e.a. 1447, 144950 en 144950. Met drie oudere transportbrieven.
1415, 1415 en 1422., 1415-1450
6 charters

3227

Vesging door Aert Goeyenszoon van Leyde voor Jan Goessenszoon van Hoevel van 12
vaten rogge 's jaars. 1473., 1473
1 charter

3228

Transportbrief van een erfcijns, groot 1 Rijnse gulden 's jaars, gevesgd op landerijen,
gezegd dat 'Eeussel' en 'den Buyckkamp', toekomende aan de fabriek der kapel van de
parochie van Beerlyckem, ter plaatse 'Kaethoven'. 1526., 1526
1 charter

4.14.3.86 in Udenhout
3229

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan
Conrardus Coenen. 1404., 1404
1 charter

3230

Eigendomsbewijs van een erf, aomsg van Engela van Boerk. 1428., 1428
1 charter

3231

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, aomsg van
Johannes van Heijst. 1486. Met oudere brief van deze pacht. 14856., 1485-1486
2 charters

3232

Eigendomsbewijs van een stuk land, aomsg van Wolterus van Nys. 14878., 1487-1488
1 charter

3233

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, aomsg van Wolterus
van den Broeck 1488. Met oudere transportbrief. 145960., 1459-1488
2 charters

3234

Transportbrief van een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, toekomende aan Judocus
Vilt c.s. 1490. Met drie oudere transportbrieven. 14067, 1410 en 14556., 1406-1490
4 charters
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3235

Transportbrief van 13 in 37 in een erfpacht, groot 7 mud rogge 's jaars, gevesgd op
goederen, gelegen in Udenhout en Tilborch, toekomende aan het Grootgasthuis e.a.
14923. Met drie oudere transportbrieven. 1442, 1443 en 14923., 1442-1493
4 charters

3236

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op een hoeve,
aomsg van Wolterus Oems Johanneszoon. 15045. Met vijf transportbrieven en een
vonnisbrief. 1405-1553., 1405-1553
7 charters

3237

Eigendomsbewijs van een hoeve, gelegen ter plaatse Udenhout 'in den Winckel',
aomsg van Katharina Sroevers, wed. van Johannes van Erp. 1506. Met oudere
transportbrief, 1506 en een descripe van de landerijen tot voormelde hoeve behorende.,
1506
2 charters en 1 stuk

3238

Transport door Andreas, z. v. w. Johannes Wouterszoon Priem, aan mr. Godefridus
Lombarts van Enckevoirt van een weiland, groot 12 lopen, gelegen ter plaatse Udenhout
'op Gomelaer'. 1562., 1562
1 charter

3239

Schepenbrief, waarbij het Grootgasthuis aan Maarten, z. v. Adriaen Gerartszoon van
den Woude, pachter ener hoeve met toebehoren, een gedeelte van zijn pachtschuld,
groot 91 Carolusguldens, 483 pond boter, 52 stenen en 4 pond vlas, 69 kapoenen, 109
smalhoenders en 143 mud en 2½ zester rogge kwijtscheldt, zulks wegens de door hem
geleden schaden tengevolge van plundering etc., en met gelijkjdige verhuring dezer
hoeve met toebehoren aan Maarten voorschreven voor de jd van 1 jaar, tegen 10
Carolusguldens, 1 mud boekweit, 1 mud garts en 6 mud rogge. 1591., 1591
1 charter

3240

Stukken betreﬀende de verkoop van de nagelaten goederen van Jan Adriaens van
Ryswyck, pachter ener hoeve, het Grootgasthuis toebehorende 1701., 1701
7 stukken

4.14.3.87 In Veghel
3241

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, toekomende aan Henricus
Poer c.s. 14245. Met oudere transportbrief. 1422., 1422-1425
2 charters

3242

Transportbrief van een huis, hof en land, toekomende aan Rodolphus van Doerne. 1445.
Met drie oudere brieven. 14045, 1431 en 14312., 1404-1445
4 charters

3243

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, toekomende aan Anthonius van der
Oetheren. 1450. Met oudere transportbrief. 1415., 1415-1450
2 charters

3244

Schepenbrief, waarbij Johannes van Berkel Geritszoon verklaart, dat de erfcijns, groot
8 pond 's jaars, gaande uit land ter plaatse gezegd 'aan den alden kerkhof' en uit een
huis, erf, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'aan het Dorhout', welke cijns Johannes,
z. v. w. Henricus Dircszoon, als man van Wilhelmina, en Theodericus, z. v. w. Henricus
Sleeuwen, als man van Katherina, dochters v. w. Nycolaas van Middegaal te zijnen
behoeve gevesgd hebben, aljd door hen kunnen worden teruggekocht met 48 Rijnse
guldens. 1520., 1520
1 charter
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3245

Afstand door mr. Peter van Os ten behoeve van het Grootgasthuis van de tocht in 2 mud
rogge 's jaars, gevesgd op een kamp land. 15345. Met twee oudere brieven betreﬀende
deze pacht. 1454 en 1473., 1454-1535
3 charters

3246

Huurcedel voor Marten, z. v. Bartholomeusen Janszoon te Vechel van een hofstad met
toebehoren gelegen, ter plaatse gezegd 'den Doerenhoek', toebehorende aan Margriet
Cornelis Huyberts Laermansdochter. 1591., 1591
1 stuk

3247

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Jan de
Leeuw. 1620. Hierbij een oudere transportbrief, 145960; een schepenbrief van Vechel
betreﬀende scheiding en deling van goederen, aomsg van Dierck Philipszoon die
Lew en Yda van der Straten, echtelieden, 1548; een notariële kopie van het testament
van Anthonis, z. v. w. Hanrick Roefszoon en Elisabeth, zijn huisvrouw, verleden voor
de schepenen van Vechel, waarbij zij o.a. vermaken aan Dirck Dirck Philipszoon die
Leeuw een huis, hofstede en hof, gelegen te Vechel, 1571; een authenek extract uit
voornoemd testament, 1590; een kwitane van broeder Silvester Mierdt, gardiaan
v/d minderbroeders, in betrekking tot de betaling van 4 gulden door Thonis Roeﬀen
van Vechel voor 130 of 30 H. Missen gelezen voor zijn huisvrouw, zijn beide zoons en
vrienden. Ongedateerd. 16e eeuw; een vonnisbrief voor Dierck Janszoon de Leeuw tegen
Peter Aertszoon 'op Sonsfelt' te Vechel betreﬀende achterstallige roggepacht, 1618,
benevens een procuraebrief van Jan, z. v. w. Dierck Janszoon de Leew op Mayken Carlo,
weduwe van Hubrecht van Loon, inzake verkoop van een erfpacht van 1 mud rogge 's
jaars, 1620., 1620
5 charters en 3 stukken

4.14.3.88 In Veldhoven
3248

Uitgie, in erfpacht, door Gheertruyt van den Broec aan haar broeder Arnden van
goederen, gelegen te Velthoven in de parochiën van Zonderwyc en Merefeit tegen een
jaarpacht van 13½ lopen rogge. 1404., 1404
1 charter

4.14.3.89 In Vessem
3249

Transportbrief van een erfpacht ,groot 2 mud rogge 's jaars, gevesgd op een akkerland,
gezegd 'den Beersakker', gelegen in de parochie van Vessem, ter plaatse gezegd 'die
Ackeren', alsmede gaande uit 10 lopenzaads land, toekomende aan Jacobus, z. v. w.
Gerardus, z. v. w. Gerardus Scheenken: 1514., 1514
1 charter

4.14.3.90 In en vóór Vlijmen
3250

Transportbrief van een kamp land, gelegen vóór Vlimen, toekomende aan Arnd van
Haenwyc. 1371., 1371
1 charter

3251

Afstand door Gybo van Coelen aan Anthonius van der Oetheren van land, gelegen vóór
Vlymen. 1430. Met twee oudere transportbrieven, 1379 en 1392., 1379-1430
3 charters

3252

Transportbrief van een lijfrente, groot 4 Bourgoensche Peters 's jaars, toekomende aan
Mercelis van Hokelem. 1450. Met vesgingsbrief. 1446, 1446-1450
2 charters
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3253

Huurcedel voor Arnt Heymans, Cornelis Gelincx en Goirt Dircxzoon wonende te Vlymen,
van een stuk land, genaamd 'den Poer'. 1565., 1565
1 stuk

4.14.3.91 In Vught
3254

Schepenbrief betreﬀende het recht van de nonnen en armen van het Grootgasthuis op
een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars. 14201., 1420-1421
1 charter

3255

Uitgie, in erfpacht, door Heilwig Meenszoon c.s. aan Henricus Scheenken van een stuk
land, gelegen in de parochie van St. Petrus, tegen een cijns van 16 schellingen en een
jaarpacht van 13½ zester rogge. 1422. Hierbij een vidimus van 15278 van het testament
van Lauwreyns Nycolaaszoon van Laerhoven, d.d. 25 juli 1525, waarbij hij o.a. zijn vrouw
Margareta, onder zekere voorwaarden, tot erfgenaam stelt., 1422-1528
2 charters

3256

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Godefridus
van Erp. 1424. Met oudere transportbrief, 14101 en renunciaebrief, 1424., 1410-1424
3 charters

3257

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Lambertus
van Beerze. 14378. Met twee oudere transportbrieven, 1421 en 14356., 1421-1438
3 charters

3258

Schepentransportbrief van landerijen, toekomende aan Jan Janszoon Loemans. 1445.,
1445
1 charter

3259

Vesging door Petrus van Beerlikem voor Heilwig van Beerliken van een erfcijns, groot 4½
gouden Peters 's jaars uit land. 14656., 1465-1466
1 charter

3260

Twee transportbrieven van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, toekomende aan Goeswinus
van Belle. 14901., 1490-1491
2 charters

3261

Uitgie, in erfpacht, door het Grootgasthuis aan Judocus Jacopszoon van 2 lopen land
tegen een jaarpacht van 1 mud rogge. 1498., 1498
1 charter

3262

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 22 schellingen en 2 denarii 's jaars, gevesgd op
een boerderij, aomsg van de Tafel v/d H. Geest te 's-Hertogenbosch. 1507., 1507
1 charter

3263

Transportbrief van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof,
gelegen in de parochie van St. Lambertus, toekomende aan Theodericus Schoercap, z. v.
w. Johannes. 1517., 1517
1 charter

3264

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 8 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof, gelegen in de parochie van St. Petrus, ter plaatse 'den Heybuenre', benevens
gaande uit landerijen, waarvan er twee zijn genaamd 'Dallendonck' en 'Vuchterecker',
aomsg van Johannes, senior en Johannes, junior, gebroeders, kinderen van Johannes
Aertsen. 1527., 1527
1 charter
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3265

Transportbrief van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en land, gelegen ter plaatse gezegd 'die Oetheren', toekomende aan Jacobus, z. v.
Theodericus van Hedel. 15312. Notariële kopie., 1531-1532
1 stuk

3266

Schepenbrief, waarbij de heer Johannes van Balen, z. v. w. Wilhelmus, priester en
kanunnik v/d St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, aan Ysabella, d. v. w. Wolterus van der
Hoert, beloo ene lijfrente, groot 20 Carolusguldens 's jaars, gaande uit het door zijn
moeder aan hem overgedragen vruchtgebruik van hare goederen, gelegen in de parochie
van St. Petrus te Vucht en te 's-Hertogenbosch, ter plaatse 'Zyle'. 15345., 1534-1535
1 charter

3267

Transportbrief van 2 pond in 3 pond 's jaars, toekomende aan Everardus Goessenszoon.
15356. Met oudere transportbrief. 14567., 1456-1536
2 charters

3268

Verklaring van de schepenen van Vucht, dat het land, groot 2 morgen, gelegen 'in de
Lange Kampen', na overlijden van juﬀrouw Crisna Ghysselen, zuster in het convent van
de Claren, aan het Grootgasthuis in eigendom is overgegaan. 1543., 1543
1 charter

3269

Transportbrief van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden,
gelegen onder de parochie van St. Lambertus, ter plaatse gezegd 'de Scopeckkers',
toekomende aan Aleyd, weduwe v. w. Mathys, z. v. Coenrardus Goyartszoon van de Wiel.
15523., 1552-1553
1 charter

3270

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 3 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis,
erf, hof en land, gelegen onder de parochie van St. Lambertus, aomsg van Godefridus,
z. v. w. Johannes Strick, 1557., 1557
1 charter

3271

Transport door het Grootgasthuis aan Nycolaas, z. v. w. mr. Johannes van der Stegen
en Johannes van de Water van een ½ morgen land, genaamd 'Ryskampke', gelegen
in de parochie van St. Petrus, ter plaatse gezegd 'die May'. 1567. Met drie oudere
transportbrieven. 1473, 1491 en 15023., 1473-1567
4 charters

3272

Notariële akte, waarbij het Grootgasthuis bij gerechtelijke uitwinning is aangekomen een
huis, erf en hof, gelegen in de parochie van St. Lambertus, zulks wegens wanbetaling van
daarop staande erfcijnzen. 1574. Met een testament van Gielis, z. v. Peter Gieliszoon te 'sHertogenbosch, waarbij hij o.a. aan de arme zieken van het Grootgasthuis het overschot
van al zijn roerende'en onroerende goederen, die hij na betaling van schulden achterlaat,
schenkt. 1571., 1571-1574
2 charters

3273

Eigendomsbewijs van een huis, erf en hof, gelegen onder de parochie van St. Lambertus,
aomsg van Hubertus Jongen, priester. 1575. Met oudere transportbrief, 1573 en een
akte van evice van deze goederen, 1577., 1573-1577
3 charters

3274

Transportbrief van 18 deel in alle rechten van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars,
gevesgd op een huis, erf en hof, gelegen in de parochie van St. Lambertus, toekomende
aan Wilhelmus, z. v. w. Godefridus van den Camp. 1596., 1596
1 charter
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3275

Eigendomsbewijs van 2 morgen land, gelegen ter plaatse gezegd 'Oeteren', genaamd 'in
den Ham', aomsg van Elisabeth, d. v. Petrus Stoters, weduwe van Jacobus Spycker.
1597. Met een kopie van 1597 van een transportbrief d.d. 9 januari 15412 en een
kopie van 1597 van een testament van Jacobus Spycker en Elisabeth voornoemd, 1596.,
1541-1597
1 charter en 2 stukken

3276

Eigendomsbewijs van een stuk hooiland, groot omtrent een ½ morgen, aomsg van
Mechteld, d. v. w. Dirick Gybels, weduwe van Jacop, z. v. Rombouts Aertszoon. 1597. Met
oudere transportbrief vanwege de schepenen van Vught en een kwitane van dit land,
beide van 1583., 1583-1597
3 charters

3277

Twee eigendomsbewijzen voor de nonnen van het Grootgasthuis, elk groot de ½ in 7 pond
's jaars, gevesgd op een huis, erf en hof, gelegen onder de parochie van St. Lambertus,
aomsg van Johannes, z. v. w. Arnoldus Mars. 1599. Met oudere kopie-verkoopbrief.
14901., 1490-1599
2 charters en 1 stuk

3278

Transportbrief van een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf,
hof en land, gelegen in de parochie van St. Lambert, ter plaatse gezegd 'het Berchsken',
toekomende aan Franchoys Loeﬀ Diercxzoon. 1621. Met oudere transportbrief. 1616.,
1616-1621
2 charters

3279

Eigendomsbewijs van een huis, erf, hof en een stuk land, gelegen in de parochie van
St. Lambertus, bezwaard met grondrenten, aomsg van Anthonius, z. v. w. Goyart
Henricxzoon van Boxtel, die voorschreven goederen in erfpacht verkregen had van
Adriaen Arnts de Post van Tilborch. 1625. Met acht oudere brieven van deze goederen,
1563-1622, en een koopcondie. 1625., 1563-1625
9 charters en 1 stuk

3280

Transportbrief van de hel van een erfcijns, groot 7 pond 's jaars, gevesgd op een huis,
erf en hof, gelegen in de parochie van St. Lambertus, toekomende aan Henricus, z. v.
Johannes Joirdenszoon van Rode. 1628., 1628
1 charter

3281

Eigendomsbewijs van 3 lopen land, gelegen 'in de Molenakkers', aomsg van Cornelis,
z. v. w. Leonaerd Martens. 1639 (dubbel). Hierbij een oudere cijnsuitgevingsbrief,
1635 (dubbel); een koopcondie met kwitane 163940, benevens een approbae tot
overdracht van dit land. 1640., 1635-1640
5 charters en 1 stuk

3282

Eigendomsbewijs van ¼ deel in een erfcijns, groot 18 Carolusguldens 's jaars, gevesgd
op een morgen land, gelegen onder de parochie van St. Lambertus, eerjds genaamd
'Torniervelt', nu genaamd 'den Schopakker', alsmede gaande uit land, gelegen 'in de 100
morgen', aomsg van Peeter, z. v. Jan Frank Jacopsen. 1643. Met oudere transportbrief.
1626., 1626-1643
2 charters

4.14.3.92 In Waalre
3283

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 2 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
Margareta en Anna, dochters v. Henricus, z. v. w. Johannes Boudewynszoon. 1531: Met
vidimus van een schepenbrief van Wadelre en de Wedert d.d. 1531 betreﬀende afstand
van vruchtgebruik. 1531., 1531
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2 charters
3284

Borgtocht van Anna, d. v. w. Henricus Bouwens, en Johannes, z. v. w. Waker Cuyperszoon
voor het Grootgasthuis betreﬀende 2 erfpachten, resp. groot 1 en 2 mud rogge 's jaars,
15367. Met zeven oudere transportbrieven. 1445-15267., 1445-1537
8 charters

3285

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 5 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen ter plaatse gezegd 'Loen', aomsg van Daniel van Vlierden e.a. 1543, 1543
1 charter

3286

Transportbrief van een erfcijns, groot 25 stuivers 's jaars, gevesgd op land, gezegd
’t Clootken’, ter plaatse gezegd 'aan het Loeneind', toekomende aan Mathias, z. v. w.
Johannes Peters. 1557., 1557
1 charter

4.14.3.93 In Waalwijk
3287

Transportbrief van een erfpacht, gróót een half mud rogge 's jaars, toekomende aan
Corsaen Berwoutszoon. 1428. Met oudere transportbrief. 1427., 1427-1428
2 charters

4.14.3.94 In Wedart (Valkenswaard)
3288

Transportbrief van 45 deel in het vruchtgebruik van een huis, erf en hof met land,
gelegen ter plaatse gezegd 'Ginhoven', tegen betaling van een erfcijns van 6 Rijnse
guldens 's jaars, toekomende aan Wolterus, priester, z. v. w. Johannes Doremans. 15256.,
1525-1526
1 charter

4.14.3.95 In Wintelre
3289

Vidimus van een schepenbrief d.d. 27 januari 15078, waarbij Everardus, z. v. w. Elyas
Everits, aan Wilhelmus van Zyart verkocht hee een erfpacht, groot 4 lopen rogge 's
jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en landerijen. 1508., 1507-1508

4.14.3.96 In Woensel
3290

Transportbrief van een erfpacht, groot 22 lopen rogge en 8 lopen koren 's jaars, gevesgd
op goederen, gelegen in Blaerthem en Woensel, toekomende aan Arnoldus Monic.
142526. Met zes oudere brieven. 13367, 13467, 136970, 1370, 13856 en 1401.
Met retroactum waarin vidimussen d.d. 1387, 1391, 1402, 1403, 1413 en 1420, 1425.,
1336-1425
7 charters en 1 stuk

3291

Transportbrief van een erfpacht, groot 5 mud rogge 's jaars, gevesgd op goederen,
gelegen in de parochiën van Woensel en Oesterwyc, toekomende aan Johannes Spierinc.
144950. Met twee vernaderingsbrieven, beide van 144950., 1449-1450
3 charters

3292

Transportbrief van de ½ in 50 gouden denariën 's jaars, toekomende aanRumoldus van
Zavelberch e.a. 1454., 1454
1 charter

3293

Vesging door Johannes Willemszoon voor de armen van het Grootgasthuis van een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars. 14867. (Dubbel), 1486-1487
2 charters
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3294

Transport door Elizabeth van Lunborch aan het Grootgasthuis en de Tafel v/d H. Geest te
's-Hertogenbosch van al de nagelaten goederen v. w. Peter van Goeberdingen. 1496. Met
een ongedateerd (17e eeuws) uireksel uit het testament van Peter voornoemd., 1496
1 charter

4.14.3.97 in Zeelst
3295

Transportbrief van een erfpacht, groot 9 lopen rogge 's jaars, toekomende aan Jan van
den Hoeve. 1356., 1356
1 charter

3296

Vesging door Gherart Marselys Sniderszoo voor Beatruys Heinenzoon van een erfpacht,
groot 16 lopen rogge 's jaars. 1419., 1419
1 charter

3297

Borgtocht van Wilhelmus Gelyts van Woensel voor Johannes van Orthen betreﬀende een
erfpacht, groot 3 mud rogge's jaars, 1429., 1429
1 charter

3298

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 3 mud rogge 's jaars, gevesgd op de hel van
een bouwhoeve v. w. Henricus Bloys, aomsg van Godefridus van Vlierden, deken der
kerk te Turenhout, als executeur-testamentair v. w. Petrus, z. v. w. Johannes Mathyssen,
senior. 1605., 1605
1 charter

4.14.3.98 In Zonderwijk
3299

Transportbrief van goederen, toekomende aan Arnden van den Broec. 1418. Met veeren
daarbij behorende brieven. 13523-1418., 1352-1418
15 charters

3300

Uitgie, in erfpacht, door Guedeldis Straetman aan haar vader van verschillende
goederen tegen een jaarpacht van 19 lopen rogge. 1455. Met oudere transportbrief.
1455., 1455
2 charters

3301

Uitgie, in erfpacht, door Johannes van Os e.a. aan Gerardus Straetmans van
verschillende goederen tegen een jaarpacht van 4 mud rogge. 1458. Met negen daarbij
behorende brieven. 1366-1477., 1366-1477
10 charters

3302

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, aomsg van Wolterus
Huybenzoon. 1482 (dubbel). Met drie oudere transportbrieven van 14401., 1440-1482
5 charters

3303

Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot de hel in 27 lopen rogge 's jaars, aomsg van
Ricold van den Broick e.a. 1487. Met zeven oudere brieven. 1396-1487., 1396-1487
8 charters

3304

3304 Eigendomsbewijs van een erfpacht, groot 13½ mud rogge 's jaars, aomsg v/h
klooster St. Augusnus te 's-Hertogenbosch. 1487., 1487
1 charter

4.14.4 Tienden
4.14.4.1 In Boekel
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3305

Erfmangeling van 6½ mud rogge 's jaars, gevesgd op de enden te Boekel, onder het
grondgebied van Herpen, gedaan door het convent der predikheren te 's-Hertogenbosch
aan de armen v/h Grootgasthuis. 1507. Hierbij een origineel en een vidimus van een brief
van 1431, waarbij Elisabeth van Cleef, o.a. aan de armen en nonnen van voorschreven
gasthuis vermaakt resp. 6½ en 1 mud rogge, gaande uit de enden voornoemd. 1432.,
1431-1507
3 charters

3306

Sommae van H. van Gasteren, als rentmeester v/h Grootgasthuis, aan advocaat de Lose,
rentmeester v/d Boekelse enden, tot levering van 42 mud rogge over de jaren 1691 t/m
1693. Met relaas van de vorster. 1693., 1691-1693
1 stuk

3307

Stukken betreﬀende de verkoop door het Grootgasthuis aan J. F. van Willigen te Ravestein
van 14 mud rogge 's jaars, gevesgd op de enden van Boekel in het land van Ravestein
tegen f 275,- per mud. 1761., 1761
6 stukken

4.14.4.2 In Oirschot
3308

Lijsten, vermeldende de pachters der enden van Oirschot, het Grootgasthuis en de heer
van Merode (Merroey) toebehorende. 1469-1472., 1469-1472
4 stukken

4.14.5 Testamenten en schenkingsbrieven
4.14.5.1 In het algemeen
3308

Registertje, inhoudende verscheidene testamenten van zieken i/h Grootgasthuis, verleden
voor Guilhelmus Rut Sheeren van Broegel, capellanus poronarius. 1573- 1584. 1 deel.
N.B. Op de rugzijde staat: Nr. 9., 0

4.14.5.2 Verdere stukken
3309

Beloe van de schepenen van den Bosch betreﬀende de uitkering van een jaarlijkse
erfcijns, groot 35 Leuvense ponden, die Wilhelmus van Gent (de Gandavo) bij zijn
testament had vermaakt. 12734. Afschri., 1273-1274
1 stuk

3310

Extract uit het testament van Elizabet, weduwe van Ancelmus, waarbij zij o.a. aan de in
het Gasthuis in den Bosch verblijvende en komende vreemdelingen en hulpbehoevende
mensen een erfcijns, groot 5 schellingen 's jaars, vermaakt. 1360., 1360
1 charter

3311

Testament van Johannes van Holaer en Chrisna, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan
het Gasthuis een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, vermaken. 13923. Met oudere
transportbrief. 13878., 1387-1393
2 charters

3312

Clausule uit het testament van Margareta van Dynther, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
gasthuis een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1400., 1400
1 charter

3313

Testament van Jacobus Wynricus Screynmaker, waarbij hij aan de armen v/h Gasthuis te
's-Hertogenbosch een erfpacht, groot 5 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1400., 1400
1 charter
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3314

Testament van Petrus van den Hovel en Elisabeth, zijn huisvrouw, waarbij zij aan het
Grootgasthuis vermaken een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, benevens 2 morgen
land, gelegen ter plaatse gezegd 'Oetheren'. 1400. Met oudere transportbrief, 1353.,
1353-1400
2 charters

3315

Testament van Hadewig Copten, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis de hel
in een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1401. Met drie oudere brieven van
1396., 1396-1401
4 charters

3316

Clausule uit het testament van Heylwig van Hertzberg, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, vermaakt. 1403., 1403
1 charter

3317

Testament van Elisabeth van Deyl van Empel, waarbij zij o.a. aan de armen v/
h Grootgasthuis 5 hond land en 2 hofsteden, vermaakt. 1403. Met twee oudere
transportbrieven. 1331 en 13612., 1331-1403
3 charters

3318

Testament van Petrus van Kessel, waarbij hij de armen v/h Grootgasthuis tot enige
erfgenaam stelt. 1404. Met een transportbrief van een erfcijns, groot 6 pond 's jaars,
toekomende aan Johannes van Kessel. 1487., 1404-1487
2 charters

3319

Testament van Johannes, z. v. Johannes Zeberts, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, gevesgd op een huis en erf,
gelegen in de Vughterstraat over de Molenbrug, vermaakt. 1410., 1410
1 charter

3320

Testament van Arnoldus Scilder, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars, vermaakt. 1410., 1410
1 charter

3321

Testament van Aleyd van den Arennest, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
de hel in een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, vermaakt. 14123. Met zes oudere
transportbrieven, 1367-1411, en een vonnisbrief. 1489., 1367-1489
8 charters

3322

Testament van Hadewig Holaer, waarbij zij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis
een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, vermaakt. 1418. Met drie oudere
transportbrieven. 1347, 1357 en 1390., 1347-1418
4 charters

3323

Testament van mr. Jacobus van Uden, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfcijns, groot 1 pond 's jaars, vermaakt. 1419., 1419
1 charter

3324

Testament van Rodolphus Bock, waarbij bij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1420., 1420
1 charter

3325

Testament van Conrardus Hermanszoon, waarbij hij o.a. aan de armen van het gasthuis te
's-Hertogenbosch een erfpacht, groot een half mud rogge 's jaars, vermaakt. 1420., 1420
1 charter
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3326

Akte, waarbij Rutgherus van Audenhoven verklaart, dat Paulus Bullen bij testament aan
het Gasthuis bij de Gevangenpoort o.a. vermaakt hee een lijkkleed en een missaal.
1421., 1421
1 charter

3327

Testament van Walterus van Os en Elisabeth, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan de
armen en de juﬀrouwen (nonnen) v/h Grootgasthuis een erfcijns, groot 2 pond 's jaars,
vermaken. 1420. Met oudere transportbrief. 1414., 1414-1420
2 charters

3328

Testament van Agnes d. v. Johannes Peterszoon, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
hospitaal te 's-Hertogenbosch een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 14212.
Met oudere transportbrief, 1407 en een vonnisbrief. 142930., 1407-1430
3 charters

3329

Testament van Johannes van Zeuwinen, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
een erfcijns, groot 1 pond 's jaars, vermaakt. 1422., 1422
1 charter

3330

Testament van Jua van Eyndhoven, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht,
groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1424., 1424
1 charter

3331

Testament van Elisabeth van den Noetboom, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis
vermaakt de hel in 2 erfpachten, ieder groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op
onderpanden, gelegen in de parochie van Nestelre en te 's-Hertogenbosch op het
Hinthamereinde. 1427. Met een authenek afschri van dit testament, opgemaakt, naar
aanleiding van een verzoek aan de oﬃciaal te Luik, door notaris Johannes Gruter de
Venrade. 1429., 1427-1429
2 charters

3332

Testament van Aleyd en Gerburg van Os, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaken. 1427. Met een vidimus- en een
transportbrief, beide van 1426., 1426-1427
3 charters

3333

Testament van Nicolaus van Maren en zijn vrouw Aleydis, waarbij zij o.a. aan de armen
v/h Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaken. 1427. Met kopie.,
1427
2 charters

3334

Testament van Johannes Wonder, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfcijns, groot een ½ pond 's jaars, vermaakt. 1428., 1428
1 charter

3335

Grosse van de priester Johannes Hoelcop van 29 oktober 1431 v/h testament van
Johannes van Heze en Beatris, echtelieden, d.d. 10 mei 1429, waarbij zij o.a. de armen
v/h Grootgasthuis begiigen met een erfcijns, groot 20 schellingen 's jaars. Met oudere
transportbrief. 1377., 1377-1431
3 charters

3336

Testament van Johannes Godefridus Baeliaert, waarbij hij o.a. de nonnen en armen van
het Arme Gasthuis al zijn roerende en onroerende goederen, resp. voor 15 en 45 deel,
vermaakt. 1429., 1429
1 charter
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3337

Testament van Johannes de Visschel, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1429., 1429
1 charter

3338

Testament van Margareta, weduwe van Henricus Matheeus, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis verscheidene landerijen en cijnzen vermaakt. 1434., 1434
1 charter

3339

Testament van Henricus van Vucht, waarbij hij o.a. aan de armen en nonnen v/h
Grootgasthuis, ieder 13 in een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, vermaakt. 1434. Met oudere
transportbrief. 1409., 1409-1434
2 charters

3340

Testament van Aleydis, d. v. w. Mercelis van Vessem, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een erfcijns, groot 9 pond 's jaars, vermaakt. 14367., 1436-1437
1 charter

3341

Testament van Jua van Eyndhoven, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfcijns, groot 4 pond 's jaars, vermaakt. 1437. Met twee oudere transportbrieven. 1368
en 1427., 1368-1437
3 charters

3342

Testament van Henricus van Gerwen en Elizabeth zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. de
armen van het gasthuis te 's-Hertogenbosch begiigen met een erfpacht, groot 1
mud rogge, benevens een erfcijns, groot 12 denariën 's jaars. 14389. Met vier oudere
transportbrieven, 1372, 1383, 1383 en 1414., 1372-1439
5 charters

3343

Clausule uit het testament van Hadewig van Son, waarbij zij o.a. aan de armen v/d Tafel
v/d H. Geest en v/h Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch vermaakt een erfpacht, groot 1
maalder rogge 's jaars, gevesgd op land, gelegen in de parochie van Son, benevens een
erfcijns, groot 2 gulden 's jaars, gaande uit land te Broeghel. 1439., 1439
1 stuk

3344

Testament van Johannes van den Daal, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis een
erfpacht, groot een maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1439., 1439
1 charter

3345

Testament van Henricus van Laerscot, waarbij hij o.a., na overlijden van Elisabeth
Bukentops, aan de armen v/h H. Geesthuis en v/h Grootgasthuis te ’s-Hertogenbosch 2
morgen land, vermaakt. 1439., 1439
1 charter

3346

Testament van Wolterus van Best, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis een erfcijns,
groot 5 pond 's jaars, vermaakt. 1440., 1440
1 charter

3347

Testament van Leria, weduwe van Nicolaas Becker, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis de hel in een erfpacht, groot 3 zester rogge 's jaars, vermaakt. 1440., 1440
1 charter

3348

Testament van Thomas van Hees en Heilwig Leydeckers, waarbij zij o.a. aan Heilwig,
huisvrouw van Johannes Liscops, een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, vermaken. 14401.,
1440-1441
1 charter
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3349

Testament van Wolterus van Vucht, waarbij hij o.a. aan het arme gasthuis te 'sHertogenbosch een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1441., 1441
1 charter

3350

Testament van Goeswinus Moedel van den Donck, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis ene hoeve vermaakt. 1441., 1441
1 charter

3351

Clausule uit het testament van Nicholaus, gezegd schrynmaker, waarbij hij o.a. het
Grootgasthuis voor 13 deel erfgenaam stelt in al zijn nagelaten goederen. 1442. Zie Reg.
Nr. 932., 1442
1 charter

3352

Testament van Henricus Back, waarbij hij o.a. aan de armen en nonnen v/h Grootgasthuis
een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1442. Met oudere erfpachtbrief.
1425., 1442-1425
2 charters

3353

Testament van Theodericus Beerwout, waarbij hij o.a. aan de armen van het
Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 zester rogge 's jaars, vermaakt. 1442., 1442
2 charters

3354

Clausule uit het testament van Johannes Secker, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1442., 1442
1 charter

3355

Testament van Elisabeth van Zantwyck, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis,
onder zekere voorwaarden, al haar goederen vermaakt. 1442., 1442
1 charter

3356

Testament van Hubertus Scoeﬀ, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis 13 in een erfpacht,
groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt. 1442., 1442
1 charter

3357

Testament vanHeylwig van Roesell, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht,
groot een half mud rogge 's jaars, vermaakt. 1445. Met transportbrief. 1462., 1445-1462
2 charters

3358

Testament van Jacobus van Gheﬀen, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 14456. Met oudere transportbrief. 1390.,
1390-1446
2 charters

3359

Clausule uit het testament van Henricus Traden, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een erfcijns, groot 3 pond 's jaars, vermaakt. 1451., 1451
1 charter

3360

Testament van Elisabeth Houbraken, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1452. Met drie daarbij behorende brieven
van 1443., 1443-1452
4 charters

3361

Testament van Jacobus van Kessel, waarbij hij o.a. aan de St. Petrus en Pauluskapel te
's-Hertogenbosch ¼ deel van zijn huis en hof, gelegen aldaar, vermaakt, onder bepaling,
dat indien die kapel binnen 6 jaren ophoudt te bestaan het ¼ deel moet overgaan op de
armen v/h Grootgasthuis. 1453., 1453
1 charter
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3362

Testament van Jacobus Steenwech, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
de hel van een morgen land vermaakt. 1454. Hierbij een eigendomsbewijs omtrent
de andere hel van dit land, aomsg van Daniël Noyen, 1487; een tochtbrief en een
vidimus van voorschreven testament, beide van 1487., 1487
4 charters

3363

Extract uit het testament van Henricus van Fladeracken, waarbij hij o.a. aan het
Grootgasthuis en de predikheren te 's-Hertogenbosch een erfpacht, groot 1 mud rogge 's
jaars, vermaakt. 1455., 1455
1 charter

3364

Testament van Gerardus Sceenken, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 7 zester rogge 's jaars, vermaakt. 1458. Hierbij een oudere transportbrief,
14578, benevens een declaratoir v/d schepenen van Boxtel en een brief van W. Ente te
Boxtel aan Mevrouw Verspijk-Nobel te 's-Bosch betreﬀende goederen, toebehorende aan
de weduwe Corsaan Zeegers van Overbeek, beide van 1763., 1457-1763
2 charters en 2 stukken

3365

Clausulen uit het testament van Godefridus Poeynenborch, waarbij hij o.a. de armen v/h
Grootgasthuis tot erfgenamen stelt van al zijn roerende en onroerende goederen. 1459.,
1459
2 charters

3366

Testament van Daniël de Molendino, priester ,waarbij hij o.a. vermaakt aan het convent
der dominicanen (predikheren); de Tafel van de Heilige Geest en het Grootgasthuis te
's-Hertogenbosch, ieder 13 in 3 morgen land, gelegen in de parochie van Nuland, ter
plaatse gezegd 'Op Nulant' tussen het erf van Johannes gezegd Pels enerzijds en dat
van Ricoldus Borchgreve anderzijds en zich met het ene einde uitstrekkende van 'de
Hoevedyk' tot de goederen v.w. Jacob van Enghelant. 1459., 1459
1 charter

3367

Testament van Elizabeth, huisvrouw van Nicolaas Martenszoon, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis de hel in een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1460. Met
een tochtbrief van deze grondrente. 1471., 1460-1471
2 charters

3368

Testament van Theodericus, gezegd Pels, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis 3
erfcijnzen, ieder groot 4 pond 's jaars, vermaakt. 1462., 1462
1 charter

3369

Testament van Sophia, weduwe van Petrus Polslouwer, waarbij zij o.a. aan de armen v/
h Grootgasthuis een erfpacht, groot 5 zester rogge 's jaars vermaakt. 1466. Met oudere
transportbrief. 1451., 1451-1466
2 charters

3370

Testament van Henricus Elen, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht, groot
een l/z mud rogge 's jaars, vermaakt. 1472., 1472
1 charter

3371

Testament van Johannes Heer, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 11 zester rogge 's jaars, vermaakt. 1473., 1473
1 charter

3372

Extract uit het testament van Johannes Kennepaert, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis een morgen land vermaakt. 14734. Met oudere transportbrief 1469; een
renunciaebrief, 14823, benevens testament van Katharina Kanapart, 1458., 1458-1483
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4 charters
3373

Testament van Willem Haertscheen alias Pels, waarbij hij o.a. aan de armen van het
Grootgasthuis een erfcyns, groot 15 pond 's jaars, vermaakt. 1475. Met twee oudere
brieven van 1455, 1456, 1473., 1455-1475
5 charters

3374

Schenking door Theodericus Stouten aan de armen v/h Grootgasthuis van 225 Rijnse
guldens. 1476., 1476
1 charter

3375

Testament van Henricus Gast en Lucya, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis 3 morgen land vermaken. 1479. Met drie oudere brieven. 1393,13945 en
1409., 1393-1479
4 charters

3376

Schenking door Johannes van den Dijck aan de armen v/h Grootgasthuis van een erfpacht,
groot 2 mud rogge 's jaars. 1482., 1482-1000
1 charter

3377

Testament van Heilwig, d. v. w. Goeswinus Roevers van Gemert, waarbij zij o.a. aan de
armen v/h Grootgasthuis een erfpacht, groot een ½ mud rogge 's jaars, vermaakt. 1482.,
1482
1 charter

3378

Schenking door Nicolaus Janszoon van der Stegen c.s. aan het Grootgasthuis en de daarin
verblijvende armen van 5 erfpachten, resp. groot 1 mud, 6 zester, 1½ mud, 7 zester en 1
zester rogge 's jaars. 14834. Met zeven oudere brieven van deze pachten, 1423-1470,
benevens drie vonnisbrieven van 1492., 1423-1492
11 charters

3379

Testament van Elizabeth Huysmans, waarbij zij o.a. aan de arme en ellendige personen
in het Grootgasthuis een erfcijns, groot 40 schellingen 's jaars, vermaakt. 14856. Met
oudere transportbrief. 1458., 1458-1486
2 charters

3380

Testament van Yewanus van Rode, waarbij hij o.a. aan zijn vrouw verschillende erfpachten
en erfcijnzen, vermaakt. 1491. Hierbij een oudere transportbrief, 14878 en codicil van het
testament. 1498., 1487-1498
3 charters

3381

Testament van Henricus Wouterszoon van Bucstel en Katherina, zijn huisvrouw, waarbij
zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaken. 1492.,
1492
1 charter

3382

Testament van Bartholomeus Spierinck, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
een erfpacht, groot 5 mud rogge 's jaars, benevens een kamp land, vermaakt. 1493., 1493
1 charter

3383

Schenking door Luytgardis van Haen, eerder weduwe van Johannes van den Dyck, aan de
armen v/h Grootgasthuis van al haar roerende en onroerende goederen. 1496., 1496
1 charter

3384

Clausule uit een testament van Adrianus van Loemel, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis de hel in ene erfrente, groot 13 Franse Kronen 's jaars, vermaakt. 1498.,
1498
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1 charter
3385

Testament van Lambertus van Maesboemel, waarbij hij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis twee kamers met erf en hof, vermaakt. 1498. Met negen oudere brieven
van deze goederen. 1348-1464., 1348-1498
10 charters

3386

Testament van Goeswinus van den Hezeacker en Elisabeth, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a.
aan het Grootgasthuis 2 kampen land, vermaken. 1499. Met acht oudere brieven van dit
land. 1440-1453., 1440-1499
9 charters

3387

Testament van Walter van Middegael en Elisabeth, zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan de
armen v/h Grootgasthuis, resp. 2, 1 en 2 mud rogge 's jaars, vermaken. 1499. Met een
memorie omtrent deze pachten., 1499
1 charter en 1 stuk

3388

Autheneke afschrien uit het testament van Walterus Dirckszoon en Maria, zijn
huisvrouw, d.d. 2 december 1499, waarbij zij aan het Leprozenhuis 'op den Eyendonck',
onder zekere voorwaarden, 3 zester rogge 's jaars, benevens 2 morgen land, vermaken.,
1499
2 charters

3389

Schenking door Johannes Oedevaer aan bet Grootgasthuis van 2 erfpachten, resp. groot
½ mud en 12 lopen rogge 's jaars. 1500. Met twee oudere transportbrieven, 1412 en 1413
en een ongedateerde notariële kopie van de schenkingsbrief., 1412-1500
3 charters en 1 stuk

3390

Testament van Deliana, d. v. w. Henricus Gheenen, weduwe van Henricus, z. v. Johannes
Henricszoon, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfcijns, groot 5 pond 's jaars,
vermaakt. 1500., 1500
1 charter

3391

Testament van Johannes Schilder, waarbij hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
vermaakt 17 ½ morgenland, gelegen te Maren, waarvan eerst moet worden afgetrokken
1 ½ morgen, ten behoeve van de armen en 4 hond, ten behoeve van de kerkfabriek te
Maren. 1500. Met vijf oudere transportbrieven, 1373, 1409 14534, 1457 en 1463 en
een schepenbrief betreﬀende uitgie door het Grootgasthuis aan Ludovicus van Berkel
en Ludovicus, z. v. w. Johannes Loyenzoon, in erfpacht, van land gelegen te Maren te
weten: 1 hond ter plaatse gezegd 'Hengme'; 2 hond,strekkende van'de Molensteeg' op de
gemeente van Alem; 4 hond, ter plaatse gezegd 'dat luel Marensche veld', strekkende
'op die langhe beemden'; ½ bunder, ter plaatse gezegd 'dat luel Marensche veld',
strekkende van de weilanden, genaamd 'Mortrayen op die corte beemden'; ½ bunder,
strekkende tot het land genaamd 'den Kerckhovel’; ½ bunder, ter plaatse gezegd 'die
Broecklanden', strekkende tot 'Leyt Houwer kempken'; 1 hond, ter plaatse gezegd 'die
Gansley'; 1 hond, ter plaatse gezegd 'die Udelaken' en 4 hond, ter plaatse gezegd 'die
Lueken', onder voorwaarden o.a. dat de erfpachters zullen onderhouden van de Maasdyk
te Maren, te weten: 2 vademen tussen het dijkgedeelte van Albert Ariaens bovenwaarts
en van Ludovicus Janszoon benedenwaarts; 2 vademen tussen het dijkgedeelte van
heer Thomas Artszoon, priester, bovenwaarts en het dijkgedeelte van de erven van
Theodoricus Petrus Brienens benedenwaarts; 2½ vademen tussen het dijkgedeelte van
de erven wijlen Henricus Heymans bovenwaarts en het dijkgedeelte van Ego Thomas,
gezegd Egen Jacopszoon benedenwaarts; 1 vadem tussen het dijkgedeelte van heer
Thomas Artszoon, priester, bovenwaarts en het dijkgedeelte van de erven van Ludovicus
Gyben benedenwaarts en 2 vademen tussen het dijkgedeelte van heer Thomas Artszoon,
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priester, bovenwaarts en van de erven van Ludovicus Scoenmekers benedenwaarts met
alle gebuurlijke lasten. De pachters beloven deze lasten, onder verband van al hun goed,
te zullen volbrengen. 1524., 1524
8 charters
3392

Testament van Henrixke van Langel, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis een
erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, vermaakt. 1500., 1500
1 charter

3393

Testamentaire schenking door Weyndelmoed, d. v. Henricus Claeszoon, aan de armen
v/h Grootgasthuis van landerijen, gelegen in de parochie van Nuland. 15001. Hierbij
vier oudere transportbrieven, 1454, 1470 en 2 van 14878; 2 akten van maintenue
vanwege de raad van Brabant, 1513 en een renunciaebrief voor het Gasthuis voornoemd
betreﬀende deze landerijen, 1520., 1454-1520
8 charters

3394

Vidimus van een testament van 29 september 1502 van Elisabeth, d. v. w. Johannes
Symonszoon van der Waterschot, weduwe v. w. Egidius, z. v. w. Johannes van Heivoert
te 's-Hertogenbosch, verleden voor notaris AlardBrants, waarbij zij aan de armen v/h
Grootgasthuis vermaakt een erfcijns, groot 2 pond 's jaars, gevesgd op een huis, plaats
en hof, gelegen te 's-Hertogenbosch in de Vuchterstraat en verder o.a. geld en goed
schenkt aan: de kerkfabriek van St. Lambertus te Luik, de St. Janskerk, de broederschap v/
h H. Sacrament, O. L. Vrouw beneden en boven, de altaren v/d H. Katharina, de H. Barbara
en O. L. Vrouw van zeven smarten in de St. Janskerk voornoemd; de kapellen van St.
Cornelis, St. Anthonius, St. Jacob, St. Anna en St. Petrus; het convent der minderbroeders,
predikheren en kruisbroeders, benevens het H. Geesthuis, allen te 's-Hertogenbosch. 9
april 1529. Met notariële 16-eeuwse kopie en 2 notariële extracten, één uit de ligger van
renten, cijnzen en pachten voor voorschreven gasthuis en één uit de rol van de griﬃer van
de wethouders der stad 's-Hertogenbosch., 1529
1 charter en 3 stukken

3395

Extract uit het testament van Gerardus van Eyck, z. v. w. Rutger, wonende te 'sHertogenbosch, waarbij hij o.a. aan zijn dochter Elisabeth een erfcijns, groot 50 Rijnse
guldens 's-jaars, vermaakt, onder bepaling, dat, indien zij zonder wege kinderen
mocht komen te overlijden, 15 deel van deze rente in eigendom moet overgaan op het
Grootgasthuis. 1502., 1502
1 charter

3396

Clausule uit het testament van Wilhelmus Andreaszoon Comans, parochiaan der kerk
van Gestel bij Oisterwyck, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis vermaakt 2 weilanden,
gelegen alsvoor, het ene genaamd 'op Eelse' bij de Zelanderdyk, naast een waterloop,
gezegd 'den gemeynen Heywaderlaet', het andere genaamd 'den Blyderyc by die
Hensenghement'. 1504., 1504
1 charter

3397

Schenking door Laurencius Wilhelmus van Bruegel aan het Grootgasthuis van 3 mud rogge
's jaars, Bosse maat, gevesgd op goederen, gelegen in de parochie van St. Oedenrode.
1504. Met twee oudere transportbrieven. 1486 en 14923., 1486-1504
3 charters

3398

Clausule uit het testament van Katherina, d. v. w. Arnoldus van Overdyck, weduwe van
Petrus Zomer alias van Goburdingen, inwoonster der stad 's-Hertogenbosch, verleden
voor notaris Victor van der Meulen (de Molendino), waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis
te 's-Hertogenbosch, het convent der broeders 'op den Donk' en het convent der
monniken te Heusden schenkt een erfpacht, groot 1½ mud rogge 's jaars, gaande uit
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onderpanden gelegen in de parochie van Roesmalen, terwijl zij voorschreven gasthuis
bovendien begiigt met 5 smalhoenders 's jaars uit onderpanden gelegen in de parochie
van Nuland. 1504. Met drie brieven betreﬀende deze pacht en cijns, 1429, 1504 en 1535.,
1429-1535
2 charters en 2 stukken
3399

Testament van Wilhelmus van Bochoven, schildknaap (armiger), te Haren, waarbij hij
o.a. aan het Grootgasthuis voor het geval zijn enige zoon Nicolaus zonder kinderen na te
laten komt te overlijden - vermaakt: a. ene hoeve, gelegen in de parochie van Haren aan
'de Harenkamp'; b. een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gaande uit onderpanden te
Bochoven en c. een stuk land, gelegen alsvoor. 1504., 1504
1 charter

3400

Testament van Goyart Grotart van Oss, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis ¼ deel
in een rente, groot 20 Rijnse guldens 's jaars, ten laste van de stad 's-Hertogenbosch,
benevens de hel in al zijn nagelaten goederen, waarover hij niet hee gedisponeerd,
vermaakt. 1504. Met een akte van scheiding en deling van de nagelaten goederen v.
w. Goyart voornoemd tussen het Grootgasthuis ener- en Godefridus en Mechldis,
natuurlijke kinderen van de erﬂater anderzijds, waarbij het gasthuis wordt toebedeeld:
1. een erfcijns, groot 8 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op een huis, erf, hof en land,
gelegen te Leende, ter plaatse gezegd 'op Stryp'; 2. een bunder land, gelegen te Nysterle,
ter plaatse gezegd 'op den Gagel'; 3. 15 hond, 1 morgen en 4 morgen land, gelegen te
Kessel, ter plaatse gezegd 'die Bruynnozen, in de Heymanshoeve en in de Arntshoeve' met
alle daarop rustende verplichngen. 15178., 1504-1518
2 charters

3401

Testament van Marcelius, z. v. w. Arnoldus Willemszoon, smid, en Jue, d. v. w. Baldwinus
Claeszoon, zijn huisvrouw, verleden voor notaris Nicolaus Hoyberchs van Bladel, waarbij
zij o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaken.
15045., 1504-1505
1 charter

3402

Testament van Agnes, weduwe van Rutger van den Zande, d. v. w. Henricus Becker van
Maburdingen, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis enige goederen vermaakt.
1505. Met addie's. 1505. Kopiën., 1505
1 stuk

3403

Ongedateerd extract uit het testament van juﬀrouw Mechteld, weduwe van Jan
Kemp. Zij fundeert daarbij enige missen te celebreren in haar woonhuis 'Zeldensat' te
Middelrode en legateert daartoe: a. een erfpacht, groot 4 mud rogge 's jaars, gevesgd
op onderpanden, gelegen in de parochie van Gestel bij Eindhoven; b. 2 erfcijnzen,
resp. groot 16 en 15 pond 's jaars, gaande uit onderpanden, liggende te Esch en te den
Dungen, onder bepaling, dat, indien de daarvoor gestelde voorwaarden niet worden
nagekomen, een en ander moet overgaan op het Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch.
15056., 1505-1506
1 stuk

3404

Vidimus van het testament van Henricus Daniel van Dynter en Otken, d. v. Nycolaas van
Amsterdam, echtelieden, d.d. 26 februari 1507, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis om
Godswil schenken een erfcijns, groot 5 pond 's jaars, die zij geldende hebben te Dynter.
1513., 1507-1513
1 charter

3405

Testament van Jacobus Monick, priester, waarbij hij, behoudens enige legaten, het
Grootgasthuis tot erfgenaam stelt van al zijn roerende en onroerende goederen hem
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aanbestorven van Johannes Monix, zijn oom, en van de weduwe v. w. Theodericus van der
Aa. 1507. Met akte, waarbij de oﬃciaal van Luik aan Jacobus Monicx het recht verleent
om zijn testament te maken. 1500., 1500-1507
2 charters
3406

Schenking door Godefridus van der Gra, z. v. w. Reynerus, wonende in de vrijheid
van Oss, aan de armen v/h Grootgasthuis van de hel in een halve morgen land,
gelegen in de parochie van Lyoyen, gezegd 'in Vergrahoeve'. 1508. Met twee oudere
transportbrieven. 1410 en 14523., 1410-1508
3 charters

3407

Schenking door Godefridus van der Gra, z. v. w. Reynerus, wonende in de vrijheid
van Oss, aan de armen v/h Grootgasthuis van de ½ in een morgen land, gelegen in de
parochie van Lyoyen, gezegd 'in Vergrahoeve'. 1508. Met oudere transportbrief. 1432.,
1508-1432
2 charters

3408

Testament van Margareta, d. v. w. Johannes Sprongels, wege huisvrouw van Gerardus
van Berlicum te 's-Hertogenbosch, waarbij zij o.a. aan de St. Lambertuskerk te Luik,
de gilden van St. Agatha en St. Barbara in de St. Janskerk en het Grootgasthuis te 'sHertogenbosch enig geld, een tabbard, een riem met zilveren beslag, benevens een
erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, vermaakt. 15089., 1508-1509
1 charter

3409

Testament van Elisabeth, weduwe van Theodericus Pels, waarbij zij o.a. aan de armen v/
h Grootgasthuis, onder zekere voorwaarden, 100 en 50 Rijnse guldens vermaakt. 1513.,
1513
1 charter

3410

Clausule uit het testament van Egidius van Strathen, priester, waarbij hij o.a. aan
de armen v/h Grootgasthuis ¼ in al zijn huizen, kamers en erven, gelegen te 'sHertogenbosch, achter de Tolbrug, vermaakt. 1514. Hierbij: a. een clausule uit het
testament van Geertruid, huisvrouw van Willem van Ziart, d. v. w. Dirc van Straten, 1520;
b. een akte van scheiding tussen de executeurs van de boedel van Geertruid van Ziart
enerzijds en het Grootgasthuis en het convent van St. Brigia, gezegd 'Caudenwater' te
Rosmalen, anderzijds betreﬀende de goederen van Egidius en Geertruid voorschreven,
1520 en c. een koopcedulle, 1597., 1514-1597
3 charters en 1 stuk

3411

Testament van Ermgardis, weduwe van Goyart Dicbier, in leven raadsheer der stad 'sHertogenbosch, verleden voor notaris Jan Willem van Geldrop, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis de hel van al haar roerende en onroerende goederen, waarover zij niet
hee beschikt, en die zij na betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat,
schenkt. 1514., 1514
1 charter

3412

Testament van Henricus, z. v. Matheus van Zoemeren, priester, verleden voor notaris
Johannes Wilhelmus van Geldrop, in tegenwoordigheid der getuigen: Amelius
Laureynszoon van Gemart en Theodorus van Oirschot, priesters. Hij vermaakt daarbij
o.a. aan het Grootgasthuis een erfpacht, groot 3 mud en 3 lopen rogge 's jaars, gevesgd
op goederen gelegen te Gerwen. 1515. Met drie oudere brieven, 1456, 1483 en 1487,
benevens een akte van evice betreﬀende deze pacht. 1590., 1456-1590
5 charters
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3413

Testament van Jacobus, z. v. w. Jacobus Nellen en Anthonia, zijn huisvrouw, verleden voor
notaris Jan Willem van Geldrop, waarbij zij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis enig
geld vermaken. 15167., 1516-1517
1 charter

3414

Testament van mejuﬀrouw Aleid, d. v. w. Johannes Daneelszoon, weduwe v. w. Johannes
van den Yevelaer, waarbij zij o.a. aan de Tafel van de H. Geest en het Grootgasthuis te 'sHertogenbosch, ieder een halve oude grosse, vermaakt. 1517., 1517
1 charter

3415

Akte, verleden voor notaris Gerardus Lou, presbiter, waarbij de nonnen van het
Grootgasthuis erkennen van Nycolaus Langhsmyt van Zoemeren, Willelmus (van) Lyedrop
en Petrus van Zoemeren, beneﬁciaat v/d kerk van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch,
als executeurs v/h testament van Geldolphus van Zoemeren, ontvangen te hebben een
erfcijns, groot 7 Rijnse guldens 's jaars, en beloven dat zij daarvan jaarlijks 7 stuivers
zullen besteden tot aankoop van 7 wie broden ten behoeve van de arme zieken van
voornoemd gasthuis. 1519. Hierbij: 1. een akte, verleden voor notaris Johannes Sterck
van Ravesteyn, waarbij de heer Willem van Lyedrop, als een der laatst in leven zijnde
executeurs v/h testament v. w. Geldens van Zoemeren, priester en één v/d rectoren
v/d kerk v/h Grootgasthuis, benevens de heer Dirick van Zoemeren, als executeur v/h
testament v. w. Peter van Zoemeren en tevens optredende namens zijn mede-executeur
de heer Henrick Van Zelant, aan Arnt Beys, als meester v/h gasthuis voornoemd in
voorlopige bewaring hebben gegeven verscheidene schepenbrieven, ten behoeve
v/d legatarissen vanwege het testament van heer Geldens voornoemd, te weten: a.
een brief betreﬀende 10 Rijnse guldens 's jaars, gevesgd op goederen v. w. Arts van
Vladeracken, gelegen in de 'Thorenstrate' te 's-Hertogenbosch, met de tochtbrief van
Lysbee, weduwe v. w. Arts voornoemd; b. een brief betreﬀende 4 Rijnse guldens 's jaars,
gaande uit goederen van Willem, z. v. w. Claes Jans Dircxzoon, gelegen in de parochie
van Zoemeren; c. een lijfrentebrief, groot 12 Rijnse guldens 's jaars, ten gunste van Anna,
natuurlijke d. v. w. Geldens voornoemd; d. een lijfrentebrief, groot 3 Rijnse guldens
's jaars, ten gunste van Lysbee d. v. w. Laureyns Henrixs, de hoedenmaker, en Anna
voornoemd; e. het testament van heer Geldens voornoemd. 1528. 2. een schepenbrief,
waarbij Enneke, weduwe v. w. Laureynssen Henricxs, d. v. w. heer Geldens van Zoemeren,
priester; Laureyns, z. v. w. Marten, natuurlijke z. v. heer Geldens voornoemd; Maycke
ook natuurlijke d. v. heer Geldens voornoemd, benevens Dirick Goyaertssen, bakker,
als man van Henricxke, natuurlijke d. v. w. Laureyns Henricxs en Enneke voornoemd,
erkennen van Ygram van Achel, als meester en rector v/h Grootgasthuis, ontvangen te
hebben de navolgende vijf schepenbrieven van de stad 's-Hertogenbosch, gedateerd
dd. 28 november 1513, 2 van 5 februari 15145, 20 maart 15223 en 30 maart 15278,
benevens een notariële akte dd. 31 oktober 1517. 1549., 1513-1549
3 charters

3416

Schenking door mr. Baldewyn, z. v. w. Gerrit Rutgerszoon en Jan Monix, als voogden
over Wilhelmina, d. v. w. Gerrit voorschreven, aan de armen v/h Grootgasthuis van 3
erfcijnzen, resp. groot 3, 3 en 7 pond 's jaars, gevesgd op onderpanden, gelegen te
's-Hertogenbosch in de Colperstraat en Verwerstraat. 15201. Met vijf oudere brieven
betreﬀende deze cijnzen. 1502-1580., 1502-1580
6 charters en 1 stuk

3417

Testament van Petra, weduwe van Jan Baudewinus, d. v. w. Everardus, verleden voor
notaris Gerardus Gerardus Matheus van Vechel alias van Loeken, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis 20 stuivers eens, vermaakt. 1521., 1521
1 charter
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3418

Testament van Theodericus Keelbreker, z. v. Henricus, verleden voor notaris Fredericus
Goeswinus Schaeck, in tegenwoordigheid der getuigen: Johannes Arntszoon, bontwerker,
en Jacobus Arntszoon, linnenwever. Hij wederroept daarbij met toestemming zijner
wege huisvrouw Yken, d. v. Rudolphus van Vucht, alle vroeger door hem gemaakte
testamenten en gedane schenkingen en vermaakt, na zijn overlijden, o.a. aan: de St.
Lambertuskerk te Luik; de St. Janskerk, St. Anthoniuskapel, het Grootgasthuis en de
huisarmen te 's-Hertogenbosch; de drie altaren van St. Catharina, St. Barbara en St.
Agatha in de St. Janskerk voornoemd; Marike, zijn zuster, vrouw van Michiel Bacx;
Borchaerde, vrouw van zijn broeder; Anna, Jan van Dorinck en Jan Weltkenszoon, enig
geld en goederen, onder condie, dat men voor zijn ziel en die zijner vrouw en hunne
ouders elke week in de St. Jacopskapel te 's-Hertogenbosch op de Windmolenberg zal
lezen twee Missen, en wel de ene des Vrijdags op het altaar van St. Nicolaas en de andere
des Zondags op het altaar van St. Quirinus en schenkt daartoe aan elk altaar een erfelijke
cijns van 12 pond 's jaars, gevesgd op het woonhuis van de testator. Indien evenwel aan
deze voorwaarden niet wordt voldaan dan gaat deze cijns van 24 pond, benevens het
overschot van het door zijn excecuteurs te verkopen woonhuis, over op de armen van het
Grootgasthuis en van de blok van de Hinthamerstraat, ieder voor de hel. 1521., 1521
1 charter

3419

Schenking door Margareta, weduwe v. w. Willem van den Laerscot, en Lambertus, z. v.
Willem voorschreven aan de armen v/h Grootgasthuis van een erfpacht, groot 1½ mud
rogge 's jaars, gevesgd op goederen te Berchem. 15212. Kopiën., 1521-1522
1 charter

3420

Testament van Adriana Engbert Nicolaas van Baerdwijck, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis een erfcijns, groot 4 pond 's jaars, gevesgd op een huis, gelegen te 'sHertogenbosch in de Vuchterstraat, vermaakt, 1523., 1523
1 charter

3421

Testament van Theodorus, als man van Heylwig van Os, parochiaan van de St.
Lambertuskerk te Vucht, verleden voor Gerardus (van) Gangelt, priester en vicecurator
van voormelde parochie, waarbij hij aan de armen van het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch
een erfpacht, groot een mud rogge 's jaars, gevesgd op een molen te Vucht, vermaakt.
1523. Met oudere transportbrief, 1496 en een vidimus van een schepenbrief van 'sHertogenbosch dd. 15 oktober 1496. 15567., 1496-1557
3 charters

3422

Autheneke kopie van het testament van Seger, z. v. Henric Segers van Berlicum, waarbij
hij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis 2 bunders land, gelegen te Berlicum, vermaakt.
1523., 1523
1 charter

3423

Clausule uit het testament van Jan van den Zydewyn, z. v. w. Jan, en Zeynske, d. v. w.
Bernard Janszoon van Overmeer, echtelieden, verleden voor notaris Jan Jan van Balen,
d.d. 11 december 1523, waarbij zij o.a. aan de zieken in het Grootgasthuis vermaken een
erfcijns, groot 18 Rijnse guldens en 1 stuiver 's jaars, ten laste v/d stad 's-Hertogenbosch,
onder bepaling, dat de meester van voorschreven gasthuis verplicht is aan Truyke Peter
Berns, nicht van Zeynske voornoemd, uit te reiken 100 Rijnse guldens eens, terwijl bij niet
nakoming dezer verplichng het legaat moet overgaan op Onze Lieve Vrouw beneden in
de St. Janskerk aldaar., 1523
1 charter

3424

Testament van Catheryn, d. v. w. Dirc van Berze en wege huisvrouw van Dirc Jacopszoon
van Hedel, verleden voor notaris Petrus Pelgrom, waarbij zij vermaakt: 1. de hel van
een huis met hof, kamer, rechten en toebehoren, staande te 's-Hertogenbosch aan de
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Oude Dieze, waarvan de andere hel in eigendom toebehoort aan Dirk die Wolﬀ en de
kinderen v. w. mr. Lambert Zweers, haar neven, om met de inkomsten van dit huis de
arme zieken in het Grootgasthuis, ten eeuwigen dage, mede te onderhouden en deze
gelden nergens anders voor te gebruiken, met dien verstande, dat de meester van gezegd
gasthuis en diens huisvrouw daarvan zullen mogen behouden 3 Rijnse guldens voor
hun arbeid; 2. de hel van ene erfrente, groot 200 Rijnse guldens 's jaars, ten laste v/
d stad 's-Hertogenbosch, waarvan de ene hel ieder jaar moet worden aangewend ten
behoeve van ene 'eerbare scamele maight gesint wesende o begeerte ende devoe
hebbende tot een clooster oe convent ende alsoe inden geestelycken staet Goede te
dienen endeegeen hulpe by gebreck van tytelycke gueden dairtoe hebbende, omme
die selve maight int clooster o geestelycken staet dairmede te behelpen bedde ende
zaerdtse meen rocken ende clederen ende sgeens des zy van noede hebben sal inne
te brengen dairmede te becosgen ende te betalen ende d'overschot den cloester o
convent te geven', terwijl de andere hel ieder jaar moet worden besteed ten behoeve
van ene 'arme schamele maight hair voegende toen huwelycken staet ende die by
gebreck van tytelycken goet qualyck dairtoe gecomen can, omme die selve maight toen
eerbaerlycken huwelycken staet te behelpen', onder bepaling, dat de meesters v/h Heilige
Geesthuis en Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch en hunne vrouwen een en ander zullen
beheren, voor welke arbeid zij 6 Rijnse guldens ontvangen. 1524. Met een bundel stukken
betreﬀende de uitbetaling dezer rente. 1573-1608., 1524-1608
2 charters en 1 stuk
3425

Clausule uit het testament van Daniël Henricxzoon, weduwnaar van Elsbena, d. v.
w. Godescalcus van Dynther, waarbij hij, behoudens enkele legaten, de armen v/h
Grootgasthuis en v/h Heilige Geesthuis te 's-Hertogenbosch tot erfgenamen stelt van al
zijn roerende, onroerende en erfelijke goederen. 1530., 1530
1 charter

3426

Testament van Thysken, d. v. Jacob van Driell, vrouw van Henrick van Broeckhoeven
Gieliszoon, verleden voor notaris Gerardus Lou, in tegenwoordigheid der getuigen: Jan
Lambrechtszoon, wever, te 's-Hertogenbosch en Dirck van Blierswyck. Zij wederroept
daarbij eerst, met toestemming van haar echtgenoot, alle vóór deze datum gemaakte
testamenten en gedane schenkingen, verlangt dat uitsluitend dit testament van kracht zal
zijn en schenkt o.a. aan: de armen v/h Grootgasthuis 300 Rijnse guldens eens, benevens
50 dergelijke guldens als haar echtgenoot in voorschreven gasthuis zal zijn overleden; de
fabrieken van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch 100 Rijnse guldens eens; de altaren
v/d zeven bloedstorngen en van St. Aechten i/d St. Janskerk voornoemd, ieder 100
Rijnse guldens eens; de kloosters op de Uilenburg en Windmolenberg en het klooster
der kruisbroeders te 's-Hertogenbosch, ieder 100 Rijnse guldens eens; alle kloosters
gevesgd in genoemde stad zoveel broden als er geestelijke personen in wonen; alle
kloosters buiten deze stad tot Heusden toe, ieder een wassen kaars van 1½ pond; het
personeel v/h Grootgasthuis, te weten Truyke, de moeder, Fyke, de keukenmeid en de
overige dienstboden in de keuken; Michiel en Jan, brouwers; de knechts vóór en achter
i/h ziekenhuis en allen die in het gasthuis inwonend zijn, benevens de nonnen enig geld
en goederen; Heylke, vrouw van Henrick van Driell, haar mooiste rok; Henrick van Driell
haar ring die zij daaglijks draagt, benevens 6 kussens; Henrick en Heylke voornoemd,
het vruchtgebruik van al haar goederen waarover zij niet hee beschikt; de nieuwe
Lieve Vrouw i/d St. Janskerk, 6 Rijnse guldens eens; de minderbroeders, predikheren,
kruisbroeders en bogarden te 's-Hertogenbosch en het klooster St. Annenborg te
Rosmalen, ieder 2 Rijnse guldens eens; Henrick van Broeckhoeven al haar juwelen en al
haar recht haar competerende op het huis, grond en erf met de hoeve waar zij woont,
benevens al de huisraad en zilverwerk, alsook al haar recht op erfgoederen; Metke van
den Broeck haar ring met robijn. Verder vermaakt zij vier morgen land, gelegen in de
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parochie van Empel, waarvan de opbrengst, ten eeuwigen dage, moet worden aangewend
ter besteding van een arme, eerlijke maagd. 1530. Met huurcedels en kwitanën
betreﬀende dit land. 1540-1640., 1530-1640
2 charters en 1 stuk
3427

Testament van Gertruyt die Vriesse, wonende te 's-Hertogenbosch, achter de Tolbrug,
waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis 6 Carolusguldens eens, benevens de overschot
van haar goederen, die zij na betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat,
vermaakt. 1531. Notariële 16-eeuwse kopie., 1531
1 stuk

3428

Testament van Arnt Dircx Arntszoon en Janna Wolfs, echtelieden, waarbij zij, onder
zekere voorwaarden, aan de armen v/h Grootgasthuis vermaken 2 morgen land,
gelegen binnen de vrijdom van den Bosch, buiten 'de Koepoort' of 'St. Janspoort', nu
genaamd 'teynden die Donck', benevens een erfpacht, groot 1½ mud rogge 's jaars,
gevesgd op onderpanden, gelegen in de parochie van Geﬀen. 1533. Met twee oudere
transportbrieven. 1413 en 1467., 1413-1533
3 charters

3429

Uireksel uit het testament en addie van Catherina, d. v. Rychaerts de Borchgreeve
d.d. 30 september 1534 en 3 januari 15345, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Heilige
Geesthuis en v/h Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch vermaakt 2 erfpachten, resp. groot
5 zester en 3 mud en 3 zester rogge 's jaars. Hierbij drie oudere transportbrieven, 13889,
1391 en 14789; een vidimus van de schepenen van 's-Hertogenbosch van een octrooi
door Karel, Roomsch Keizer, op 6 december 1524 verleend aan Catherina voornoemd
betreﬀende het testeren en disponeren over al hare goederen, 15334; een notariële
akte van scheiding en deling der nagelaten goederen van Yewaen van Dommelen, 1559;
een ongedateerd notarieel extract uit voorschreven testament en enige losse stukken.,
1388-1559
5 charters en 5 stukken

3430

Testament van Elisabeth, wege d. v. w. Thomas die Leeuwe Raymekers, waarbij zij o.a.
aan het Grootgasthuis vermaakt, een stuk land met wallen en houtwas, gelegen in de
parochie van Roosmalen in en bij de erven van Henric van den Venne tot aankoop van
hemden voor de arme zieken. 15389. Met vijf oudere transportbrieven. 1456-1501.,
1456-1539
6 charters

3431

Testament van Elisabeth, d. v. w. mr. Henricx van Loum, verleden voor de schepenen
van Oirschot, waarbij zij o.a. aan verscheidene personen enig geld en goed vermaakt en
aan de fabriek van St. Peter te Oirschot ten behoeve van een nieuw Sacramenthuis 10
Carolusguldens eens schenkt. 1539., 1539
1 charter

3432

Testament van Barbara Noppen, waarbij zij ten behoeve van een wekelijkse Mis voor
haar en heur ouders zielen te celebreren in de St. Corneliskapel te 's-Hertogenbosch
vermaakt een losrente, groot 7 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 140 dergelijke
guldens, gevesgd op een huis, land en erf met twee kamers en hof, gelegen alsvoor in
de Dyepstraat, onder bepaling, dat indien haar zoon mr. Dirck of mr. Roelof, zoon van
Henricus Loekeman, deze Mis en last niet wensen te aanvaarden, of beiden kort na haar
overlijden nog geen priester zijn, voorschreven rente moet overgaan op de armen v/h
Grootgasthuis en de armenblok v/d Vughterstraat aldaar, resp. voor ﬂ5,- en ﬂ2,- 's jaars,
1540. Met notariële 16-eeuwse kopie., 1540
1 charter en 1 stuk
Pagina 477

3433

Testament van Luytgart, d. v. w. Rutgarts Berwouts, weduwe van Walravens van Erpe,
verleden voor notaris Henricus Loekeman, waarbij zij schenkt aan: I. de St. Lambertskerk
te Luik twee stuivers eens; II. de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, een Carolusgulden
eens; III. de meester v/h Grootgasthuis aldaar: 1. een losrente, groot 18 Carolusguldens 's
jaars, haar verschuldigd door Igram van Achelen; 2. een losrente, groot 12 Carolusguldens
's jaars, haar verschuldigd door Jan Willemszoon, zeemschoenmaker, uit zijn huis gelegen
te 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat, genaamd 'die Lers'; 3. een losrente, groot
10 Carolusguldens 's jaars, ten laste van de stad 's-Hertogenbosch, onder bepaling,
dat voorschreven meester deze renten moet innen en daarvan jaarlijks uitreiken
aan: a. de drie blokken van het Hinthamereinde, Weversplaats en Ortheneinde met
Tol-brug te 's-Hertogenbosch, elk 5 Carolusguldens; b. de overige zes blokken, elk 3
Carolusguldens, omdat zij minder armen te onderhouden hebben en c. de armen in het
Grootgasthuis liggende 7 Carolusguldens. Verder wenst zij begraven te worden in het
minderbroedersklooster te 's-Hertogenbosch, alwaar haar vader ook begraven is. 1540.
Met twee gelijkjdige notariële kopiën., 1540
1 charter en 2 stukken

3434

Extract uit het testament van Elisabeth, w. d. v. Jan Wouters, anders genaamd Roeiers,
begijn op het Groot-Begijnhof te 's-Hertogenbosch, waarbij zij aan de zieken v/h
Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, losbaar met 35 Carolusguldens
en gevesgd op goederen, gelegen in de parochie van Oirschot, ter plaatse gezegd
'tot Heel', vermaakt. 15489. Met drie oudere transportbrieven. 1443, 1500 en 1500.,
1443-1549
3 charters en 1 stuk

3435

Testament van Mathys Jan Berwoutszoon van Driell te 's-Hertogenbosch, waarbij hij o.a.
aan de armen v/h Grootgasthuis vermaakt: a. een erfcijns, groot 6 Carolusguldens 's
jaars, gevesgd op onderpanden gelegen te St. Michielsgestel: b. zijn huizen en kamers
met gronden en toebehoren ,gelegen te 's-Hertogenbosch achter de Tolbrug, ter plaatse
genaamd 'op de Molenwerf' bij de stadsmuur. 1552. Hierbij: 3 stukken betreﬀende de
eigendom van een molenwerf en van de hel in 2 morgen land, daaraan liggende, met
recht van de hel in de wind, het gemaal en ijzerwerk van de windmolen, eerjds gelegen
onder de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch, ter plaatse gezegd Hintham, in de plaats
genaamd 'Eynhoudts int Broeck', thans staande bij de Boom binnen voorschreven stad,
aomsg van Thomas Janszoon van der Hoeven, Jan van Engeland Janszoon, Pieter
Wonders Hermanszoon en de erfgenamen van Adriaen Adam van Weerden, 1575,
1602 en 1681; negen brieven betreﬀende deze goederen, 1484-1621 en een 16-eeuws
verzoekschri van de gasthuismeester aan de schepenen om authorisae tot verkoop van
de door Mathys Jan Berwoutszoon nagelaten goederen., 1484-1681
11 charters en 3 stukken

3436

Testament van Beelken, wege vrouw van Robbrecht Henrickszoon, wonende te Vlymen,
verleden voor Lambrecht Aertzoon van Uden, priester en coadjutor van Jan van Tefelen
Mathyszoon, pastoor der kerk te Vlijmen, waarbij zij o.a. aan de armen v/h Grootgasthuis
100 Keizersguldens eens vermaakt. 1553., 1553
1 charter

3437

Testament van Jan Dirickszoon van Waelre, ingezeten poorter en gewezen meester en
rector v/h Grootgasthuis, en Elisabeth, d. v. Peter Smits, echtelieden, waarbij zij o.a.
voorschreven gasthuis begiigen met de hel in 15 hond land, gelegen in de parochie van
Vucht 'in de May', tegenover 'de Star', met last om jaarlijks op St. Elisabethsdag van de
opbrengst van dit land aan de arme zieken van voorschreven gasthuis een pore eten te
verstrekken. 1558. Hierbij: a. een notariële akte betreﬀende aanwijzing van een rijweg
over voorschreven land, 1529; b. interrogatoren voor de schepenen van 's-Hertogenbosch
Pagina 478

vanwege Elisabeth, wed. van Ghoerts 'In den Beer', over haar recht van eigendom en
gebruik van voorschreven land, 1532; c. een akte van maintenue vanwege keizer Karel,
hertog van Brabant, voor Elisabeth voornoemd, inzake de eigendom en gebruik van
voorschreven land, alsmede omtrent het hooi en andere proﬁjten daaraomende, 1533.,
1529-1533
3 charters en 1 stuk
3438

Ongedateerd authenek extract uit het testament van Mathys Willem Loyenzoon en
Heylwig, zijn huisvrouw, d.d. 19 juni 1561, waarbij zij aan het Grootgasthuis een schaar
weiland, gelegen 'in die Vlierdt', vermaken. Met oudere verkoopbrief. 15367., 1536-1537
1 charter en 1 stuk

3439

Testament van Goeswyn, z. v. Claes die Vos, verleden voor de pastoor en schepenen van
Drunen, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis 25 Rijnse guldens eens vermaakt. 1565.
Notariële 16-eeuwse kopie., 1565
1 stuk

3440

Testament van Heylke, d. v. w. Peter die Cuyper, weduwe van Henrick Wouterszoon,
linnenwever, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis het overschot van al haar goederen
vermaakt. 1566. Notariële ongedateerde 16-eeuwse kopie., 1566
1 stuk

3441

Testament van Anna Henricx Sebasaensdochter, geboren te Zevenbergen, verleden
voor Peter Chaemens, priester-notaris, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis ﬂ25,- eens
vermaakt, welk bedrag Jan van den Camp, kapelaan der parochiekerk van St. Peter te
Boxtel, in bewaring hee. 1567. Met 16-eeuwse kopie,, 1567
2 stukken

3442

Testament van Peter van Cham, priester en één van de kapelaans van het Grootgasthuis,
waarbij hij o.a. aan de arme zieken van dat gasthuis, na overlijden van zijn zuster, Maryke,
een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden te Goorle, benevens
het overschot van zijn nalatenschap, vermaakt. 1568. Met zeven daarbij behorende
brieven. 1516-156970., 1516-1570
4 charters en 4 stukken

3443

Ongedateerde clausule uit het testament van Jenneke Kemp, huisvrouw van Lambert
Stoters, gepasseerd voor Jan Goyartszoon, pastoor te Esch, waarbij aan het Weeshuis,
Grootgasthuis en de negen Blokken te 's-Hertogenbosch goederen worden vermaakt.
1572., 1572
1 stuk

3444

Clausule uit het testament van Agata, d. v. w. Willem Geritszoon van Oren, waarbij zij
o.a. aan de arme zieken v/h Grootgasthuis een rente van 20 stuivers 's jaars, gevesgd op
goederen gelegen te Kessel aan de Maaskant, vermaakt 1572. Met vier oudere brieven, 2
van 1517, 1524 en 152930., 1517-1572
5 charters

3445

Notarieel ongedateerd extract uit het testament van Sophia, d. v. Lambert van den
Boogaert, nagelaten weduwe van Anthonis Claessen d.d. 23 juni 1573, waarbij zij o.a. aan
het Grootgasthuis een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, te betalen door Jan Verdonck
te Tonghelre bij Eindhoven, vermaakt., 1573
1 charter

3446

Testament van Metken, weduwe van Joost Jacop Wynantszoon, verleden voor notaris
Gerardus Mathias Drielen, waarbij zij o.a. aan de kinderen van Heesken Dries, de
metsersdochter, benevens aan de kinderen van Maryken Henrix, indien zij de mondige
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leeijd zullen hebben bereikt, ieder 25 gulden eens vermaakt, onder bepaling, dat
bij eerder overlijden het gelegateerde moet' overgaan op het Grootgasthuis. 15734.
Notariële kopie. 1595., 1573-1595
1 stuk
3447

Testament van Everart Gysbertszoon Pels en Catharina, d. v. w. Hermanszoon die Leeuwe,
echtelieden, verleden voor notaris Nycolaus Gerardus van Zoemeren, waarbij zij o.a. aan
het Grootgasthuis 800 Carolusguldens en aan elke geprofeste non aldaar 4 dergelijke
guldens eens vermaken. 1574., 1574
1 stuk

3448

Extract uit het testament van Marcelis, z. v. w. Johannes Pynappel en Ermgard, zijn
huisvrouw, d. v. w. Goyaert van Middegael, waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis een
erfrent, groot 12 gulden 's jaars, losbaar met 200 gulden en gevesgd op onderpanden te
Maren, vermaken. 1574. (dubbel), 1574
2 charters

3449

Testament van Lysken, begijn in het Grote Begijnhof te 's-Hertogenbosch, wonende
in de kamer genaamd 'de Roos' en Emken, haar zuster, kinderen v. w. Willem Wouter
Hoirnkens, verleden voor notaris Jan Comans, waarbij zij o.a. aan hunne dienstbode het
vruchtgebruik en aan het Grootgasthuis de eigendom van een erfpacht, groot 1 mud
rogge 's jaars, vergolden wordende door de kinderen van Ruth Goessen 'int Zant' te Erp,
vermaken. 1575. Notariële kopie. 1576., 1575-1576
1 stuk

3450

Testament van Elisabeth Gylissen van St. Michiels Gestel, waarbij zij o.a. aan het
Grootgasthuis ﬂ 6,- eens vermaakt. 1575., 1575
1 stuk

3451

Testament van Corsaen, z. v. w. Gielis Lucaszoon en Elisabeth, zijn huisvrouw, d. v. w. Jan
Wackers, eerder weduwe van Christoﬀel Gerardszoon Tap, verleden voor notaris Joannes
van Beerdonck, waarbij zij o.a., onder zekere voorwaarden, aan het Grootgasthuis
ene losrente, groot 15 Carolusguldens 's jaars, ten laste van de stad 's-Hertogenbosch,
vermaken. 1575., 1575
1 charter

3452

Kopie van een testament van Adriaen Cornelis Diericxzoon te Leuven, waarbij hij o.a.
aan de armen van Castelre, het klooster achter de Tolbrug, het arme Fratershuis en het
Gasthuis allen te 's-Hertogenbosch, benevens het Gasthuis te Leuven enig geld vermaakt.
1576. Met bijbehorend stuk., 1576
2 stukken

3453

Testament van Catheryn, d. v. w. Aelbert Gast, weduwe van Coenraed van Olﬀrum,
verleden voor notaris Petrus Peelmans, priester, waarbij zij o.a. aan haar zoon het
vruchtgebruik en aan diens wege kinderen de eigendom van verschillende erfrenten
vermaakt, onder bepaling, dat ingeval voorschreven kinderen vóór de mondige leeijd
overlijden, de erfrenten voor de ene hel moeten overgaan op het Grootgasthuis en voor
de andere hel op het Arme Weeshuis te 's-Hertogenbosch. 1577. Notariële 16-eeuwse
kopie., 1577
1 stuk

3454

Schenking door Frans, z. v. w. Henricx Janszoon van Gestel, aan de arme zieken
v/h Grootgasthuis van 9 lopen land, genaamd 'den Blok', gelegen in de parochie
van Oisterwyck, ter plaatse Udenhout. 1578. Met een ansportbrief, 1576 en een
renunciaebrief. 1593., 1576-1593
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3 charters
3455

Testament van Hadewich, d. v. w. Jacop Spijkers, weduwe van Peter van Tulden,
verleden voor notaris Petrus Peelmans, kapelaan, waarbij zij o.a. aan de armen v/h
Grootgasthuis ene erﬂosrente, groot 12 gulden 's jaars, gevesgd op een huis, gelegen te
's-Hertogenbosch over de Gerlicxe brugge, genaamd 'den Engel', toebehorende aan de
erfgenamen van Jacop van Arkel, vermaakt. 1578., 1578
1 stuk

3456

Testament van Jan Hermans, in leven brouwer en bakker v/h Grootgasthuis, verleden voor
de priester-notaris Anthonius, pastoor te Geldrop, waarbij hij o.a. bepaalt, dat ingeval zijn
3 kinderen de voorwaarden vervat in zijn testament niet zouden nakomen al het aan hen
gelegateerde goed moet overgaan op voorschreven gasthuis. 15789. Met rekening v/d
executeurs. 1579., 1578-1579
2 stukken

3457

Testament van Margriet, d. v. Jan van Tricht, weduwe van Eymbert Arntszoon, verleden
voor notaris Nycolaes Gerarts van Zoemeren, waarbij zij o.a. alle goederen, die zij na haar
overlijden zal achterlaten - geen uitgezonderd - waarover zij niet hee beschikt, aan de
armen v/h Grootgasthuis vermaakt. 1579., 1579
1 stuk

3458

Testament van Roelof Peterszoon, verleden voor Guilhelmus 's Heeren van Broghel,
priester, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis, na overlijden van Geritken, d. v. Jan
Coppelmans, zijn huisvrouw, ene rente, groot 6 gulden 's jaars, gevesgd op onderpanden
te 's-Hertogenbosch 'opt Vuerstael', vermaakt. 1579. Met codicil d.d. 17 december 1579.,
1579
1 stuk

3459

Notarieel extract uit het testament van jonkheer Jaspar Zuermonts Janszoon, weduwnaar
van Heylwig, d. v. Henricx Knoije d.d. 10 augustus 1580, verleden voor notaris Jan van
Beerdonck, waarbij hij na zijn overlijden, het door hem bewoonde huis, gelegen te 'sHertogenbosch op den Wyntmolenberch met alle rechten en toebehoren, vermaakt aan
de St. Jacobskerk aldaar, onder bepaling, dat de kerkmeesters verplicht zijn aan de armen
v/h Grootgasthuis uit te reiken 350 Carolusguldens eens. Met addie. 1580., 1580
1 charter en 1 stuk

3460

Testament van Margriet, d. v. w. Andries die Haze, verleden voor notaris Petrus Ruyther,
waarbij zij o.a. aan het Grootgasthuis - onlancx jammerlyck gebrant synde - vermaakt ﬂ
500,- eens, 6 paar slaaplakens en 3 oorkussens, benevens al hare roerende en onroerende
goederen, die zij na betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat. 1582. Met
een ongedateerd extract en een staat van ontvangst en uitgaaf betreﬀende de boedel,
etc. 1585., 1582-1585
1 charter en 2 stukken

3461

Notarieel extract uit het testament van Elisabeth, d. v. w. Henricx Pauwelszoon, 1e
nagelaten weduwe van Jan Henricxzoon van Nistelrode en 2e nagelaten weduwe van
Henricx Janszoon Vinckelrode, verleden voor notaris Petrus Mathei die Louwe, dd.
8 november 1583, waarbij zij, in tegenwoordigheid der getuigen broeder Anthoenis
Arntszoon van Boxtel, priester, eerjds prior v/h convent 'van den Donck' bij Heusden
en Aert Karpers, kleermaker, verschillende legaten vermaakt, te weten aan: a. de fabriek
van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch; b. Lyske, huisvrouw van Jan Danielszoon, haar
gewezen dienstmaagd; c. Lyske, d. v. w. Willems wonende te Berlicum, haar gewezen
dienstmaagd; d. Margriet, haar tegenwoordige dienstmaagd; e. de kinderen v. w.
Anthoenis Loyen, haar neef; f. Jenneke, d. v. w. Jan Joriszoon van Engelen; g. Lyntke,
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weduwe van Joost Hermanszoon; h. Jutke, huisvrouw van Diercx Claeszoon; i. Thomas,
z. v. Joost Aben; j. Erlke, huisvrouw van Peter die Louwe; k. de 4 kinderen v. w. Claes
Oenzoon Sterck te Antwerpen, als Elisabeth, Zare, Hans en Niclaes, haar nichten en
neven; l. het convent van de kruisbroeders te 's-Hertogenbosch; m. Lodewyck, z. v. w.
Claes Loyenszoon, haar neef; n. Henrick, z. v. w. Laureyns Pauwelszoon, haar neef; o.
Anna en Margriet, dochters van Henrick voornoemd; p. Anna, weduwe van Joachim
Vinckelrode; q. Cathelyn, d. v. Walraven Kemp, haar buurvrouw, terwijl zij verder aan de
arme ellendige mensen in het Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch al hare roerende en
onroerende goederen, die zij na betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat,
schenkt. 1586. Met twee oudere brieven, 1556 en 1561., 1556-1586
2 charters en 1 stuk
N.B. Het Grootgasthuis was hierbij aangekomen een erfrente. groot 6 Carolusguldens 's jaars,
gevesgd op een huis, plaats, achterhuis en brouwerij. gelegen te 's-Hertogenbosch, naast de St.
Anthoniuskapel tussen het erf van het convent der Hemelse Poorten op 'de Baseldonck' ener- en
dat van Arnoldus Dircxzoon anderzijds, benevens gaande uit onderpanden, gelegen in parochie
van Heesch, ter plaatse genaamd 'opte Runne en Abenbadt' en uit goederen, liggende in de
parochie van Rosmalen, ter plaatse 'In de Hoeven.' In dorso gemerkt: 192.

3462

Testament van Jan Willemszoon van 'Zommeren', sieck ende cranck van lichaem ende met
der pesten besmet wesende', verleden voor Guilhelmus 's Heeren van Broeghel, priester.
1584. Met kwitanën van verscheidene personen in betrekking tot de bij voorschreven
testament geschonken goederen. 1584., 1584
1 stuk

3463

Notarieel ongedateerd extract uit het testament van Agnes, d. v. w. Everaerts van Bel,
weduwe van Arnts Hermanszoon die Bie d.d. 1584, waarbij zij o.a. aan de arme zieken v/
h Grootgasthuis ene erfrente, groot 12 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op ene hoeve te
Gerwen, vermaakt., 1584
1 stuk

3464

Notarieel extract uit het testament van Agnees van Vliermalen Cornelisdochter, verleden
voor notaris A. de Laar, waarbij zij o.a. al haar roerend en onroerend goed, geen
uitgezonderd, waarover zij niet hee beschikt, voor 23 deel vermaakt aan haar twee
broeders en voor 13 deel aan het Grootgasthuis. 1584., 1584
1 charter

3465

Testament van Adryaen Claeszoon, gewezen brouwer v/h H. Geesthuis te 'sHertogenbosch, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis vermaakt het overschot van al
zijn roerend en erfelijk goed, benevens ﬂ 50,- eens. 1585. Met een 16e eeuwse notariële
kopie; een losbrief van 15156 en een inventaris van de boedel. 1585., 1585
1 charter en 3 stukken

3466

Authenek afschri van het testament van Gerart, z. v. w. Henric Gerits van Orthen,
waarbij hij o.a. aan de armen van het Grootgasthuis een morgen land, gelegen onder
Roesmalen 'in de Diepte', vermaakt. 1586., 1586
1 charter

3467

Notariële kopie van een testament van Wilbert Thomas en Neesken Willems, echtelieden,
verleden voor Embert Embert de Cock, vice-plebaan, waarbij zij o.a. na hun beider
overlijden aan de zieken v/h Grootgasthuis al hun roerende en onroerende goederen,
geen uitgezonderd, vermaken, 1587. Met een notariële kopie van een testament van
Neesken, huisvrouw van Nicolaas Andrieszoon van Del dd. 6 oktober 1590, en 3 daarbij
behorende stukken., 1587-1590
4 stukken
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3468

Notarieel extract uit het testament van Mechtelde, weduwe van Caspar Casparszoon
van Aelhem, d. v. Loenisse van Ravesteyn, waarbij zij aan de zieken v/h Grootgasthuis 25
Carolusguldens eens vermaakt. 1590., 1590
1 stuk

3469

Testament van Laurens Bloemkens, verleden voor Gerrit Bruekelair, pastoor van de
parochie van St. Catherine te 's-Hertogenbosch, waarbij hij o.a. aan het Grootgasthuis 100
Daalders eens vermaakt. 1592. Notariële gelijkjdige kopie., 1592
1 stuk

3470

Testament van Anna Daems van Dueren, bagijn in het Grote Bagijnhof te 'sHertogenbosch, verleden voor notaris Willem van Meyelfoirt, waarbij zij o.a., onder
zekere voorwaarden, aan de arme, zieke mensen in het Grootgasthuis 50 gulden eens
vermaakt, welk bedrag Robbrecht van Bruhese, wonende in de Karrestraat, in 'St.
Pauwels', haar schuldig is. 1593., 1593
1 stuk

3471

Notarieel extract uit het testament van Barber van Maren, weduwe van Jan Wouters,
verleden voor notaris Hermanus 't Filters, priester, waarbij zij o.a. aan de arme zieken
in het Grootgasthuis vermaakt: a. een hof, gelegen te Maren tussen het erf van Gerard
Peterszoon ener- en dat van de armen van Maren anderzijds, vrij van de lasten der
Maasdijken; b. een stuk akkerland, gelegen alsvoor 'op die Luyten'; c. een erfpacht, groot
6 zesters rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden gelegen te Oss, toebehorende aan Jan
Hanrickszoon 'in den Engel'; d. ﬂ 65,- die Jan Hanrickszoon voornoemd haar schuldig is;
e. ﬂ 25,- die de erfgenamen van Hanrick Anthoniszoon, haar neef, haar schuldig zijn; f. al
haar meubelen en huisraad, waarover zij niet hee beschikt. 1595., 1595
1 charter

3472

Extract uit het testament van Hendrick Gysbertszoon van der Braecken, priester, geboren
te Vucht, waarbij hij, tot lafenis der arme zieken in het Grootgasthuis liggende, vermaakt
een ½ morgen land, gelegen onder de parochie van St. Lambert te Vucht, ter plaatse
genaamd 'die Oetheren over de bergen'. 1596., 1596
1 stuk

3473

Notarieel extract uit het testament van Peter Driessen van Rosmalen, waarbij hij aan
de arme zieken v/h Grootgasthuis vermaakt een stuk land, gelegen te Rosmalen aan de
Rosmalense molen, benevens een hoee, zonder huis, en een akkertje land, liggende
alsvoor, ter plaatse gezegd 'op het Eyndheyndis'. 1599. Met drie oudere brieven,
waaronder een vidimus, 1393, 1430 en 1523., 1393-1599
4 charters

3474

Notariële kopie van 1615 v/h testament van Laureyns Peterszoon van Straten, kleermaker
en proost v/d Oude Schuts, wege man van Peterke, d. v. Peter van Borcharen, wonende
te 's-Hertogenbosch in de Lange Putstraat. 1600. Hierbij een open brief van Philips, koning
van Casllië, hertog van Brabant, etc. aan de 1e deurwaarder, om Jan Hermanszoon
en Mathys van Morn, als executeurs v/h testament van Alit, weduwe van Peeter
Peterszoon van Borgharen, te dagvaarden, zulks ingevolge een daartoe strekkend verzoek
van Petronella, d. v. Alit voornoemd en weduwe v. w. Glaude Gino, 'in zyn tyd ruyter
onder de lieven en getrouwen riddere van de ordene de Grave van Mansvelt', die zich
beklaagt, omdat zij zich bedrogen en onterfd acht. 1586. Kopie. Met relaas van M. Fabri,
deurwaarder v/d raad van Brabant, 1586. Kopie., 1586
2 stukken
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3475

Autheneke extracten uit het testament van Peter, z. v. w. Henrick Heymans en Anna
Loyen, echtelieden, waarbij zij tot onderhoud van de zieken in het Grootgasthuis 200
Carolusguldens eens vermaken. Met bijlage. Ongedateerd. 16e eeuw., 1500-1599
3 stukken

3476

Authenek extract van 19 juni 1605 uit het testament van Wouter, z. v. Diricx Raessen,
d.d. 13 mei 1605, waarbij hij aan het Grootgasthuis ene erfrente, groot 5 gulden en 8
stuivers 's jaars, vermaakt., 1605
1 stuk

3477

Clausule uit het testament van Catarina, d. v. w. Claes Janszoon dd. 4 februari 1606,
1e nagelaten weduwe van Herman Peeterszoon en 2e nagelaten weduwe van Jan
Huyberts van Remunde, waarbij zij aan de arme zieken v/h Grootgasthuis een stuk
land, gelegen binnen de vrijdom der stad 's-Hertogenbosch 'op het Reut', naast het
erf van voorschreven gasthuis, vermaakt, met last daaruit jaarlijks te vergelden 14
stuivers aan het convent, gelegen in die stad, achter de Tolbrug. 1607. Met vier oudere
transportbrieven. 15656, 15734, 1591 en 1592., 1565-1607
5 charters

3478

Notarieel extract uit het testament van Jan Willem Houbrakens en Metken, d. v. Peter
Jan Meus, echtelieden, parochianen van Gemonde, waarbij zij o.a., onder bepaalde
voorwaarden, aan het Grootgasthuis vermaken: 1. een huis, aangelag, hof en hofstede;
2. 'den Eelenakker'; 3. een stuk land, genaamd 'den Tyenhof'; een en ander gelegen
in de parochie van Gemonde, 1609, en addie's van 1613 en 1615. Hierbij vijf oudere
brieven. 1503-1584, benevens een vonnis v/d raad van Brabant te Brussel, terzake van
successie van enige goederen achtergelaten door wijlen Jan Houtbrakens voornoemd.
1622., 1503-1622
8 charters en 1 stuk

3479

Notarieel extract uit het testament van Johan Daems van Nuenen, kanunnik en
scholascus te Oirschot, d.d. 14 augustus 1613, waarbij hij o.a. aan de meester van het
Grootgasthuis vermaakt 150 gulden, ter belegging, onder bepaling, dat hij verplicht is om
van de rente ieder jaar uit te reiken aan: 1. de pastoor van het Grootgasthuis ﬂ 1,50 voor
het houden van zijn jaargejde; 2. de nonnen van voorschreven gasthuis ﬂ 1,50 om voor
zijn ziel te bidden, terwijl het resterende bedrag moet worden aangewend tot lafenis der
zieken., 1613
1 stuk

3480

Notarieel extract uit het testament van Guillam Gronduston, z. v. Thomas, geboren te
Arenborch in Schotland dd. 1617, waarbij hij o.a. aan Philip Valladelicht, auditeur van het
krijgsvolk liggende in garnizoen te 's-Hertogenbosch, vermaakt een huis, gelegen te 'sHertogenbosch in de Korte Waterstraat, onder bepaling, dat hij de hel van de waarde
ervan moet schenken aan het Grootgasthuis voor een aalmoes 1617., 1617
1 stuk

3481

Testament van Anna Treisbach, weduwe van Leonaert Cranen, waarbij zij o.a. bepaalt, dat,
indien een der kinderen van Engelbert Treisbach te zijner jd afstand doet van de paapse
religie en tot de ware gereformeerde godsdienst overgaat en daarvan in het openbaar
professie doet, aan zodanig kind in eigendom zal komen haar huis, staande te 'sHertogenbosch in de Crullestraat, maar indien geen dezer kinderen tot de gereformeerde
godsdienst mocht overgaan, zo zal dit huis komen aan het Grootgasthuis. 1703. Met een
vonnisbrief, 1659; een notariële kopie d.d. 1674 van de huwelijkse voorwaarden, gesloten
tussen Lenart Cranen, zwaardveger, weduwnaar v. w. Heyltje Martens van Del en Anna
Treisbach voornoemd, 1671; een staat van al haar huisraad, 1671, en een vervallen
testament. 1700., 1671-1703
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5 stukken
3482

Notarieel extract van 1723 uit het testament van Hendrik van Gasteren d.d. 1715, waarbij
hij aan het Grootgasthuis ﬂ 1000,- eens, vermaakt., 1715-1723
1 stuk

3787

Testament van Walther, genaamd Calvus en Ermtgardis zijn huisvrouw, waarbij zij o.a. aan
het gasthuis en de daarin dienende priester, resp. 2 schellingen en 12 denariën 's jaars,
schenken. 1303., 1303
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 3309a

3788

Testamentaire beschikking van Joh. z.v.w. Nych. Daemsz; 2 zester rogge uit de Cayenberg
te Rosmalen, 1401., 1401
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 3315a

3789

Akte waarbij Mechteld Broosz., begijn in het Groot Begijnhof, de in nr. 3343 vermelde
erfcijns overdraagt aan de THG en het Groot Gasthuis, 1467., 1467
1 charter
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 3343a

3790

Testament van Henrick, z. v. w. Willem Glavimans en Mary, d. v. w. Jan van Meyelsvoert,
echtelieden, verleden voor notaris Henricus die Bye, clericus, z. v. w. Henricus, in
tegenwoordigheid der getuigen Jan die Sceper en Marcelis van den Heuvel Peterszoon,
waarbij zij o.a. het door hen bewoonde huis 'geheiten dat Lovoir, (ook Lavoer) staende
aen de merct deser stat van den Bossche opten hoeck van de Colperstraeten met allen
zyne rechten ende toebehoerten' vermaken aan het Grootgasthuis ten behoeve van 'den
ermen sieken ende miserabilen menschen inder tyt aldair liggende,' onder bepaling, dat
de meester van dat gasthuis verplicht is jaarlijks op elk der vier hoogjden (Kerstmis,
Paschen, Pinksteren en O.L. Vrouw Hemelvaart) uit de revenuen van genoemd huis uit te
reiken aan de arme en miserabile mensen voornoemd 'vier pintancien van wijn, gebraet,
scoenbroet ende specerijen,' terwijl bij niet nakoming dezer verplichng, of indien hij
het gelegateerde huis zou verkopen of bezwaren dan moet het huis overgaan aan hun
wege, alsdan in leven zijnde, erfgenamen. 1513. Dubbel, Hierbij een akte van scheiding
en deling van de nalatenschap van Engbertus Ludinc Pijnappel. 1448., 1448
3 charters
Op te vragen onder oorspronkelijk inventarisnummer 3409a

4.14.6 Obligaën, rente- en schuldbrieven met bijbehorende stukken
4.14.6.1 Ten laste van de Generaliteit
3483

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, ieder groot in kapitaal ﬂ1000,-, aomsg van Evert
Admirael. 1709. Met kopiën van deze obligaën., 1709
2 stukken

3484

Eigendomsbewijs van 2 obligaën, ieder groot in kapitaal ﬂ 2500,-, aomsg van Aelbert
Hoppinck. 1712., 1712
1 stuk

3485

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ 3000,-, staande op naam van
Elisabeth de Meijer, wed. van Philippus Ludovicus en aomsg van Philippe de Girandt te
's-Gravenhage. 1713. Met twee daarbij behorende stukken. 1672 en 1713., 1672-1713
3 stukken
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3486

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3487

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3488

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3489

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3490

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3491

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3492

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3493

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3494

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3495

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3496

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk
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3497

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3498

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3499

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3500

Eigendomsbewijs van 6 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 2000,-, ﬂ 2000,-, ﬂ 1500,-, ﬂ
1500,-, ﬂ 1000,- en ﬂ 1000,-, aomsg van Joris Geesteranus, notaris te Del. 1749. Met
veeren oudere brieven. 1713-1747., 1713 - 1749
1 stuk

3501

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3502

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3503

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3504

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3505

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3506

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3507

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk
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3508

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3509

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3510

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ 5200,-, ﬂ 5000,-, ﬂ600,- en
ﬂ600,-, staande ten name van Pieter de Vos Jacopszoon, aomsg van Jan Antony Bert.
1749. Met negen oudere stukken. 1726-1749., 1726 - 1749
1 stuk

3511

Eigendomsbewijzen van 16 en 4 obligaën, ieder groot in kapitaal ﬂ 1000,-, staande ten
name van Guilhelmus Ernestus Caters te Doornick en aomsg van Thomas de Vogel.
1750. Met een volmacht. 1749., 1749-1750
3 stukken

3512

Eigendomsbewijs van een obligae, groot 1000 pond, aomsg van Pieter Huber. en
vrouwe Cornelia Maria van Eybergen, echtelieden. 1755., 1755
1 stuk

3513

Eigendomsbewijs van 2 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ2000,- en ﬂ1000,-. aomsg
van mr. Gabriel Bourcourd. 1763., 1763
1 stuk

3514

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ 2000,-, staande ten name van
Constantyn Berenbergh en aomsg van Pieter van Schoonhoven junior. 1770. Met
drie oudere brieven, 1721-1765 en een notarieel extract uit de akte van scheiding en
deling der nalatenschap van vrouwe Magdalena van Mierop, wed. van mr. Cornelis 'sGravesande. 1742., 1721 - 1770
5 stukken

3515

Eigendomsbewijs van 2 kleine prijs-obligaën, staande ten name van Philippus Poulyn,
ieder groot in kapitaal ﬂ.1000,-, aomsg van Cornelis Slingerland te Gouda. 1771. Met
vier oudere brieven. 1735-1771., 1735-1771
5 stukken

3516

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ. 2000,-, aomsg van Herman van
Seppenwolde, koopman te Amsterdam. 1771. Met twee oudere transportbrieven, 1767
en 1771, benevens een notarieel extract uit het testament van Jacobus Hofman en Beatrix
Dorothea Boellaard, echtelieden, dd. 1759. 1764., 1759-1771
4 stukken

3517

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.1000,-, staande ten name van
Pedro Wielens en aomsg van Hendrik van Ween en Catharina Schram te Roerdam.
1771. Met vier oudere brieven. 1734-1763., 1734-1771
5 stukken

3518

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ. 1000,-, staande ten name van
Samuel Sautyn, aomsg van Francis Willem Schas. 1773. Met zes oudere brieven.
1729-1767., 1729-1767
7 stukken
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3519

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.1000,-, staande ten name van
Hendrik Pot en aomsg van mr. Johan Meerman, vrijheer van Vuren en Daalhem. 1789.
Met zes oudere brieven. 1751-1785., 1751-1789
7 stukken

3520

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.1200,-, aomsg van mr. Librecht
Johan Block te 's-Gravenhage. 1790. Met vier oudere stukken. 1738-1790., 1738-1790
5 stukken

3521

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ. 1000,-, staande ten name van
Bernard Siegfried Albinus. 1790. Met vier oudere brieven. 1777-1790., 1777-1790
5 stukken

3522

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ. 3200,-, staande ten name van
Josina Spruyt, weduwe van Abraham Bus en aomsg van Wouter Zeelst, koopman te
Amsterdam. 1791. Met zeven oudere brieven, 1720-1791., 1720-1791
8 stukken

4.14.6.2 Ten laste van de provincie Groningen en Ommelanden
3523

Transport door Jeanne Mouë, weduwe v. Jean Destandeau, aan mr. Gabriel Bourcourd
van een kleine prijsobligae uit de loterij, ten laste van de Unie, ten comptoirevan de
ontvanger Van Hogendorp, benevens van een obligae, ten laste v/d provincie van de
stad Groningen en Ommelanden, groot in kapitaal ﬂ. 1000,- 1768. Notarieel extract 1768.
Hierbij: a. testament van Elias Mouë en Jeanne Ie Clair, echtelieden. 1712. Notariële kopie.
1768; b. testament van Cornelia Gul, w. v. Arnold des Reaux, 1734. Notarieel extract.
1735; c. transport door Willem Ruybroeck, als gemachgde van Willem van Sonsbeeck,
Johan Ghyselin en Gerard de Normandie van Wissekerke, executeurs v/h testament van
Cornelia Gul voorschreven, aan Elie Mouë van de voornoemde obligae, groot in kapitaal
ﬂ. 1000,- 1735. Notariële kopie. 1735., 1735
4 stukken

3524

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.1500,-, staande ten name van
Jacob Marns en aomsg van David Azulay. 1771. Met twee oudere brieven. 1759 en
1769., 1759-1771
3 stukken

3525

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal 166 pond, 13 schellingen en 4 grote
Vls, staande ten name van Adriaan Bout en aomsg van Pieter van de Coppello. 1771.
Met twee oudere brieven. 1760 en 1771., 1712-1771
3 stukken

3526

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3527

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3528

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
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erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk
3529

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3530

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3531

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3532

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3533

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3534

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3535

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3536

Eigendomsbewijs van 4 obligaën, resp. groot in kapitaal ﬂ. 2500,-, ﬂ. 1200,-, ﬂ.2400,- en
ﬂ.2400,-, staande onderscheidenlijk ten name van Johan van Campen, Adriaan Bout en de
erfgenamen van Johan Ouderogge, en aomsg van Gerard Pieter Diert. 1771. Met en
oudere brieven. 1712- 1771., 1712 - 1771
1 stuk

3537

Eigendomsbewijs van een obligae, groot ﬂ.1000,- in kapitaal, staande ten name van
Adriaan Bout, aomsg van Jacop en Adriaan Gilles Camper. 1790. Met zeven oudere
brieven. 1724-1786., 1724-1790
8 stukken
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3538

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.1000,-, aomsg van de
executeurs van het testament van juﬀrouw Cornelia Poortugaal. 1790. Met vijf oudere
stukken. 1787-1789., 1787-1789
6 stukken

3539

Eigendomsbewijs van een obligae, groot in kapitaal ﬂ.2000,-, staande ten name van
Styntje van Wyck, aomsg van Paulus Hendrik van der Giessen. 1791. Hierbij een
testament van Antonia Kalf, 1791, met akte van assumpe, 1791., 1791
3 stukken

4.14.6.3 Ten laste van de Staten van Brabant
3540

Rentebrief, groot 100 Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan het Grootgasthuis. 1525.,
1525
1 charter

3541

Transport door Anna, d. v. Henrix die Hont de oude, weduwe van Jan Tolinck, aan het
Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch en de 6 grootste armenblokken dezer stad, te weten:
van de Vuchterdijk, Vismarkt, Orthenstraat, Hinthamereinde, Weverplaats en Markt, van
de renten van 2 kapitalen, resp. groot 425 en 300 Carolusguldens. 1561., 1561
1 charter

3542

Rentebrief, groot 50 Carolusguldens 's jaars, toekomende aan het Grootgasthuis. 1564.,
1564
1 charter

3543

Rentebrief, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars, toekomende aan Anna Diericx
Henricxdochter van Heze, bagijn. 1568., 1568
1 charter

3544

Rentebrief, groot 4 Carolusguldens en 16 stuivers 's jaars, toekomende aan Henrick, z. v.
w. Arien Arts. 15689. Met een memorie omtrent de wijze, waarop het Grootgasthuis aan
deze rente is gekomen, d.d. 1575., 1568-1575
1 charter en 1 stuk

3545

Rentebrief, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars, losbaar met 192 dergelijke
guldens, toekomende aan broeder Michiel van Hoirn, prior v/h convent van Elisabethdaal
in het graafschap van Doorn. 1569., 1569
1 charter

3546

Rentebrief, groot 10 Carolusguldens 's jaars, toekomende aan het Grootgasthuis. 1571.,
1571
1 charter

3547

Rentebrief, groot 33 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 396 dergelijke guldens,
toekomende aan Welcher, z. v. Roever Heymeckers. 1571., 1571
1 charter

3548

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 6 Carolusguldens en 5 stuivers 's jaars, aomsg
van de executeurs van het testament van Mary, d. v. Gerrit Wouters. 15712. Met de
oorspronkelijke rentebrief. 15689., 1568-1572
2 charters

3549

Notarieel ongedateerd extract uit het testament van Jenneke Michiels van Steenssel d.d.
3 oktober 1574, waarbij zij enige goederen vermaakt aan Aert Aertssen van Steenssel,
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onder bepaling, dat, bij kinderloos overlijden van Aert voornoemd, het gelegateerde goed
moet overgaan op het Grootgasthuis. Met rentebrief. 1576., 1574-1576
1 charter en 1 stuk
3550

Rentebrief, groot 10 Carolusguldens 's jaars, toekomende aan Anna, d. v. Hanrick Diricks,
bagijn. 15745., 1574-1575
1 charter

3551

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 20 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
Marcelis Willems Keteler. 1576. Met de oorspronkelijke rentebrief. 156970., 1569-1576
2 charters

3552

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 10 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
Marcelis, z. v. w. Willem de keteler. 1576. Met drie oudere brieven van deze rente. 1536,
1557 en 1558., 1536-1576
4 charters

3553

Notarieel extract uit het testament van Aleid, d. v. mr. Frans van Balen, d.d. 9 december
1577, waarbij zij aan de arme zieken van het Grootgasthuis vermaakt een losrente, groot
12 Rijnse guldens ’s jaars, onder bepaling, dat de nonnen van voorschreven gasthuis deze
rente moeten besteden voor versnaperingen aan de zieken., 1577
1 charter

3554

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 48 Carolusguldens 's jaars, aomsg van de
executeurs van het testament van Anna Vijge. 1578. Met ene beloe van Jacob Bax
omtrent de aankoop dezer rente. 1578., 1578
1 charter en 1 stuk

3555

Eigendomsbewijs van het vruchtgebruik in een erfrente, groot 4 Carolusguldens 's jaars,
aomsg van Uda d. v. w. Cornelis Nabben. 1579., 1579
1 charter

3556

Transportbrief van een erfrente, groot 42 Carolusguldens 's jaars, toekomende aan
de pastorie van Worcum. 1580. (Dubbel) Met de oorspronkelijke rentebrief. 1569.,
1569-1580
3 charters

N.B. In de akte van 1580 is de bepaling opgenomen, dat het Grootgasthuis deze rente zal mogen
ontvangen totdat de oude Rooms Katholieke religie te Worcum wederom door de waarachge
pastoor aldaar zal worden uitgeoefend. In dorso gemerkt: 6. De omslag gemerkt: 123.

3557

Notarieel ongedateerd afschri van het testament van Elisabeth, d. v. Henricx
Pauwelszoon, 1e nagelate weduwe van Jan van Nistelrode en 2e nagelate weduwe
van Henric Vinckelrode, d.d. 8 november 1583, waarbij zij o.a. aan de armen van
het Grootgasthuis het overschot van al hare roerende en onroerende goederen, die
zij na betaling van schulden en gedane schenkingen achterlaat, vermaakt. Met de
oorspronkelijke rentebrief, 1564 en een notarieel extract uit voormeld testament. 1586.,
1564-1586
1 charter en 2 stukken

3558

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 8 Carolusguldens 's jaars, aomsg van Diricxke
Coermans, 1586. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1571., 1571-1586
2 charters
N.B. Hierbij is de bepaling gemaakt, dat de gasthuismeesters gehouden zijn deze rente gedurende
het leven van Diricxke voorschreven uit te reiken, terwijl deze rente na haar overlijden moet
overgaan op Anneken en Delycke, kinderen van Jacob Adriaens van den Dungen. eveneens voor
hun leven. In dorso gemerkt: 11. De omslag gemerkt: 126.
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3559

Kopie van een transportbrief, waarbij Margriet, d. v. w. Henricx Kuyst en Engela, zijn
huisvrouw, d. v. w. Peeter Colen, aan de armen van het Grootgasthuis overdraagt een
rente van 6 pond uit een jaarlijkse rent van 100 pond, ten laste van de domeinen van
Brabant. 1586., 1586
1 stuk

3560

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 27 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
aomsg van Philip, de rademaker, Philipszoon. 1590. Met de oorspronkelijke rentebrief.
1564., 1564-1590
2 charters

3561

Transportbrief van een erfrente, groot 1 gulden en 15 stuivers 's jaars, in de hel van een
erfrente van 31 gulden, toekomende aan Abraham Thomas, als man van Catharina d. v. w.
Jan die Wolf. 1592., 1592
1 charter

3562

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 27 Carolusguldens en 5 stuivers 's jaars,
aomsg van Philip de Rademaker de oude en Peter Leonarts. 1593., 1593
1 charter

3563

Vidimus van een scheiding en deling d.d. 9 maart 1593 tussen Jan Everartszoon; Jan en
Willem, gebroeders, zonen van Gerard Verhautart en Jan Smits van Gemart betreﬀende
de nalatenschap van Peter Andrieszoon Hicksteyn en Oda, zijn vrouw, d. v. w. Goessen
Box. 1594., 1594
1 charter

3564

Transportbrief van een erfrente, groot 25 Carolusguldens 's jaars, toekomende aan
Huybrecht van der Scouth. 1595. Met de oorspronkelijke rentebrief. 15712., 1571-1595
2 charters

3565

Authenek extract van 12 februari 1604 uit het testament van Anneke en Jenneke van
der Duysseldonck d.d. 27 april 1599, waarbij zij aan de arme zieken van het Grootgasthuis
een erfrente, groot ﬂ. 17,- 's jaars, vermaken. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1576.,
1576-1604
2 charters

3566

Transportbrief van 13 gedeelte in een rente, groot 13 Carolusguldens en 5 stuivers
's jaars, toekomende aan Joost en Oo, gebroeders, zonen v. w. Adriaen z. v. Joost
Levertszoon van Vechel. 1613., 1613
1 charter

3567

Eigendomsbewijs van de hel in een erfrente, groot 30 Carolusguldens 's jaars, aomsg
van Adriaen, z. v. Anthonie van Erp en Alitke van Schijndel, echtelieden. 1614. Met drie
oudere brieven van deze rente. 1570-1588., 1570-1614
3 charters en 1 stuk

3568

Transportbrief van het vruchtgebruik in de hel ener erfrente, groot 50 gulden 's jaars,
toekomende aan de conventen der predikheren en minderbroeders, benevens aan het
Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch, resp. voor ﬂ.7,50, ﬂ.7,50 en ﬂ. 10,- 1617. Met de
oorspronkelijke rentebrief. 15701., 1570-1617
2 charters

3569

Eigendomsbewijs van de hel in een erfrente, groot 25 Carolusguldens 's jaars, aomsg
van jonkheer Nicolaes, z. v. Willem van Outellair en Heylwich, zijn huisvrouw, d. v. Adriaen
Nicolaes Willlemszoon. 1621. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1564., 1564-1621
2 charters
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3570

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 18 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
aomsg van …... 1621. Met de oorspronkelijke rentebrief. 15645., 1564-1621
2 charters

3571

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
aomsg van mr. Aert Peelmans c.s. 1622. Met drie oudere brieven van deze rente.
15623, 1565 en 1572., 1562-1622
4 charters

3572

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 13 Carolusguldens 's jaars, aomsg van mr.
Aert Peelmans c.s. 1622. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1568., 1568-1622
2 charters

3573

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 20 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
mr. Aert Peelmans c.s. 1622. Met twee oudere brieven van deze rente. 1564 en 1572.,
1564-1622
3 charters

3574

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 30 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
mr. Aert Peelmans c.s. 1622. Met twee oudere brieven van deze rente, 1564 en 1572.,
1564-1622
3 charters

3575

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 6 Carolusguldens 's jaars, aomsg van mr. Aert
Peelmans c.s. 1622. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1569., 1569-1622
2 charters

3576

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 37 gulden en 10 stuivers 's jaars, aomsg van
Laureyns van Kessel, z. v. Dierck, secretaris der stad 's-Hertogenbosch, en Aleydis, d. v.
mr. Roelof Loockemans, zijn huisvrouw. 1626. Met vier oudere brieven van deze rente.
1568-1617., 1568-1626
4 charters en 1 stuk

3577

Transportbrief van een erfrente, groot 12 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
toekomende aan Gerard Donck Gerardszoon e.a. 1626. Met oudere transportbrief. 1601.,
1601-1626
2 charters

3578

Transportbrief van een erfcijns, groot 8 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars,
toekomende aan Pauwel Wynants van Resande. 1636., 1636
1 charter

3579

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 9 Carolusguldens 's jaars, aomsg van
Adriaentge Cornelisdochter. 1638. Met de oorspronkelijke rentebrief. 15645 en ene
verklaring betreﬀende de verkoop van erfrenten aan het Grootgasthuis. 1639., 1639
2 charters en 1 stuk

3580

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 9 Carolusguldens 's jaars, aomsg van Cornelia
de Jonge, weduwe van Johan de Hubert, in leven burgemeester van Zierikzee. 1638. Met
de oorspronkelijke rentebrief. 15645., 1564-1638
2 charters

3581

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 6 Carolusguldens 's jaars, aomsg van Cornelia
de Jonge, weduwe van Jan de Huybert, in leven burgemeester van Zierikzee. 1638. Met de
oorspronkelijke rentebrief. 15645., 1564-1638
2 charters
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3582

Transportbrief van een erfrente, groot 15 gulden en 10 stuivers 's jaars, toekomende aan
Maryke Poelmans, weduwe v. w. Jaspar Willemszoon van Heeswyck. 1645., 1645
1 charter

3583

Twee transportbrieven van 2 erfrenten, resp. groot in kapitaal 108 en 200 Carolusguldens,
rentende onderscheidenlijk 5 gulden 8 stuivers en 10 gulden 's jaars, toekomende aan
Maria Lopes de Villa Nova. 1659., 1659
2 charters

3584

Transportbrief van 5 erfrenten, oorspronkelijk groot ﬂ.12,50,-, ﬂ.8,50, ﬂ.20,-, ﬂ.25,- en
de hel in ﬂ. 31,- 's jaars, thans gereduceerd op resp. ﬂ.7,50,-, ﬂ.5,10, ﬂ.12,-, ﬂ.20,- en
ﬂ.12,40 's jaars, toekomende aan Adriana Conincx, weduwe van Dirck van der Maes. 1667.
Met zes brieven van deze renten. 1569-1669., 1569-1669
7 charters

3585

Transportbrief van 4 erfrenten, resp. groot ﬂ.50,-, ﬂ.6,-, ﬂ.52,- en ﬂ.6,- en 5 stuivers 's
jaars, ten laste van de Staten van Brabant, en van een erfrent, groot ﬂ. 9,- 16 stuivers
en 3 deniers 's jaars, ten laste van de stad 's-Hertogenbosch, toekomende aan Adriana
Conincx, weduwe v. w. Dirck Maes. 1667. Met twee oudere transportbrieven. 1589 en
1606., 1589-1667
3 charters

3586

Transportbrief van een erfrente, groot 23 gulden en 15 stuivers 's jaars, van een erfrente
van 43 gulden, nu gereduceerd op 18 gulden en 18 stuivers 's jaars, toekomende aan
Johan Paymants. 1683., 1683
1 charter

3587

Eigendomsbewijs van 4 erfrenten, resp. groot de hel in 25 gulden, 12 gulden en 10
stuivers en 2 maal 4 gulden en 5 stuivers 's jaars, aomsg van de executeurs van het
testament van Mathys Brul en Maria Jappin, echtelieden. 1685. Met negen oudere
brieven van deze renten. 1564-1658., 1564-1685
10 charters

3588

Eigendomsbewijs van 2 erfrenten, resp. groot 18 gulden en 15 stuivers en 2 gulden en 11
stuivers 's jaars, aomsg van de executeurs der nalatenschap van Maria Jappin, weduwe
van Mahys Brul. 1686. Met zes oudere brieven van deze rente. 1571-1659., 1571-1686
7 charters en 1 stuk

3589

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 48 gulden 's jaars, ten laste van de Staten van
Brabant, en van een erfpacht, groot 1 mud rogge 's jaars, gevesgd op onderpanden
gelegen te Veldhoven, bewoond door Jan Smits, aomsg van Hendrick van Gasteren.
1688., 1688
1 charter

3590

Transportbrief van een erfrente, groot 8 gulden 3 stuivers en 2 penningen 's jaars,
toekomende aan Boudewyn van den Dongen en aomsg van Peeter Mosmans e.a.
1706., 1706
1 charter

3591

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot in kapitaal 1200 gulden, gereduceerd tot 4%,
aomsg van Jacob Helverson en Arnt van Bueren, kapitein ter zee, 1706. Met drie
oudere brieven van deze rente. 1578, 1673 en 1703., 1578-1706
4 charters

3592

Transportbrief van een erfrente, groot in kapitaal 600 Carolusguldens, rentende bij
reduce 24 gulden 's jaars, toekomende aan Johan Verkamp. 1709., 1709
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1 charter
3593

Transportbrief van een erfrente, groot 20 gulden 9 stuivers en 12 penningen 's jaars,
losbaar met 512 gulden, toekomende aan Willem Mans, notaris te den Dungen. 1710.,
1710
1 charter

3594

Transportbrief van 2 erfrenten, elk groot in kapitaal 300 gulden, rentende ieder 12 gulden
's jaars, toekomende aan Anthonea, weduwe van Jan Verhoeven. 1710., 1710
1 charter

3595

Transportbrief van een erfrente, groot 8 gulden 3 stuivers en 2 penningen 's jaars,
toekomende aan Arnoldus van Beugen, messenmaker te 's-Hertogenbosch. 1712., 1712
1 charter

3596

Transportbrief van een rente, groot in kapitaal 200 gulden, toekomende aan Dirck van
Wyck te 's-Hertogenbosch. 1720., 1720
1 charter

3597

Transportbrief van de hel van een rente, groot 8 gulden en 13 stuivers 's jaars, benevens
van 2 renten, ieder groot 10 gulden en 13 stuivers 's jaars, toekomende aan Cornelis
Digues de la Moe, drossaard der baronnie van Boxtel en heerlijkheid Liempde. 1725.,
1725
1 charter

3598

Transportbrief van een erfrente, groot 50 gulden 's jaars, gereduceerd tot 32 gulden,
toekomende aan vrouwe Margareta Crul, weduwe van Isaacq van de Graaﬀ. 1727., 1727
1 charter

3599

Transportbrief van 3 renten, resp. groot 2 gulden 8 stuivers, 4 gulden 6 stuivers en 4
penningen en 12 gulden 's jaars, toekomende aan Cornelia Nollandts. 1731., 1731
1 charter

3600

Transport door Johanna Broers, weduwe van Johannes Bapst van Beugen, aan haar
dochter Anna Tresia van een obligae, groot in kapitaal ﬂ. 300,-, geconstueerd ten name
van de kinderen van Dirk, z. v. Dirk Aerts en aomsg van haar grootmoeder Cornelia van
Ravesteyn, weduwe van Andries van Beugen. 1738., 1738
1 stuk

3601

Transportbrief van een erfrente, groot in kapitaal 800 gulden, toekomende aan Anna Cok,
eerder weduwe van Herman van Broekhuysen, thans hertrouwd met mr. Isaacq Amende.
1742., 1742
1 charter

3602

Transportbrief van een erfrente, groot inkapitaal 223 gulden 18 stuivers en 2 penningen,
bij reduce à 4% betaald wordende met 8 gulden 19 stuivers en 2 penningen 's jaars,
toekomende aan Gysbertus Peymans te Roerdam. 1752. Met zes oudere brieven.
1564-1724., 1564-1752
7 charters

3603

Transportbrief van 2 renten, groot in kapitaal resp. 800 en 400 gulden a 4%, toekomende
aan Zara Rosier, weduwe van Francois Bertrant. 1754., 1754
1 charter

3604

Eigendomsbewijs van 5 losrenten, losbaar resp. met 72, 240, 102, 248 en 600 gulden,
aomsg uit de boedel van mr. Pieter Vethuysen te Rosendael. 1759., 1759
1 charter
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3605

Eigendomsbewijs van een rent, groot 11 gulden en 10 stuivers 's jaars, nu jaarlijks
betaald wordende met 8 gulden 12 stuivers en 8 penningen, groot in kapitaal 316 gulden,
aomsg van Antony van Hanswyk. 1765. Hierbij 2 oudere transportbrieven dezer rent,
1681 en 1735 en een notarieel extract d.d. 1765 uit de akte van scheiding en deling van
de boedel van Maria Catharina van Hanswijk d.d. 1736., 1681-1765
3 charters en 1 stuk

3606

Eigendomsbewijs van 5 renten, resp. groot 38 gulden 16 stuivers; 24 gulden; 13 gulden
9 stuivers; 21 gulden 6 stuivers en 12 gulden 's jaars, aomsg van Steeven Scheers en
Amelia Schouw, echtelieden, wonende te Nijmegen. 1765. Met oudere transportbrieven,
1732 en notariële extracten uit het testament d.d. 1740 en uit de onderhandse akte
van scheiding en deling d.d. 1755 van de boedel van Adriana de Ras, weduwe van Philip
Webster. 1765., 1732-1765
4 charters en 2 stukken

4.14.6.4 Ten laste van de stad ‘s Hertogenbosch
3607

Rentebrief, groot 7½ Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan Henrick die Bye. 1480., 1480
1 charter

3608

Notariële ongedateerde kopie van een rentebrief d.d. 20 januari 14834, groot 30 gouden
ﬂorynen overlense Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan Qaes Janszoon van der
Stegen., 1483-1484
1 stuk

3609

Transportbrief van een erfrente, groot 7 ½ Rijnse gulden 's jaars, toekomende aan
Chrisna, d. v. w. Hermanus van Vlijmen. 14867., 1486-1487
1 charter

3610

Rentebrief, groot 8 Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan Katherynen van Beeck. 1492.,
1492
1 charter

3611

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 7 Rijnse guldens 's jaars, aomsg van de
executeur van het testament van Aleyd d. v. Henricus van der Locht. 1503., 1503
1 charter

3612

Rentebrief, groot 20 Rijnse guldens 's jaars, toekomende aan Gerrit Laureynszoon van
Mole. 15112., 1511-1512
1 charter

3613

Rentebrief, groot 6 Rijnse guldens 's jaars, losbaar met 108 dergelijke guldens,
toekomende aan Jan, z. v. w. Hermanus Ketheler. 1513., 1513
1 charter

3614

Rentebrief, groot 100 gouden Carolusguldens 's jaars, ten laste van de steden 'sHertogenbosch, Helmond, Eindhoven en de vrijheden van St. Oedenrode, Oerle,
Oisterwyck, Oss. Oirschot en Hilvarenbeek, toekomende aan Joseph, z. v. w. Henric van
den Stadeacker, 1533. Met het octrooi daartoe van keizer Karel. 1533. Transﬁx., 1533
2 charters

3615

Rentebrief, groot 5 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 100 dergelijke guldens,
toekomende aan Cornelia, d. v. w. Martens die Wilde, weduwe v. w. Joest Lambrechtszoon
van Gorcum, ter tochte, en aan Anna en Lambertke, dochters van Cornelia en Joest
voorschreven, ten erfrecht. 1536., 1536
1 charter
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3616

Rentebrief, groot 20 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 400 dergelijke guldens,
toekomende aan Willemke en Jenneke, gezusters, dochters v. w. Alaert Henrickszoon van
Bree. 1538., 1538
1 charter

3617

Rentebrief, groot 12 Carolusguldens 's jaars, losbaar met 240 dergelijke guldens,
toekomende aan Geertrude, d. v, Alarts van den Berge, bagijn. 1539., 1539
1 charter

3618

Lijfrentebrief, groot 11 Carolusguldens, toekomende aan Aleyt, d. v. Goyart Koeback.
15612., 1561-1562
1 charter

3619

Afstand door Deliana en Elisabeth Bits e.a. aan Barbara ,d. v. w. Lambert van den Bogart,
van 3 Rijnse guldens en 12 stuivers 's jaars, voortgesproten uit een jaarlijkse loscijns,
groot 25 Rijnse guldens, 1569. Met oudere transportbrief, 15178 en een vidimus van de
oorspronkelijke rentebrief d.d. 148990. 15378., 1489-1569
3 charters

3620

Transport door mr. Ghysbert Coeverincx, deken der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en
licenaat in de Godgeleerdheid; Aert van Bruegel, schepen dier stad; Henrick Heeren,
raadsheer en meester en rector der tafel v/d Heilige Geest aldaar, benevens jonkheer Jan
Bloymans, heer van Helvoirt, als executeurs v/h testament van juﬀrouw Diricxke van den
Stayacker (Stadeacker) dd. 1577 mei 13, wege huisvrouw van mr. Godevart Lombarts
van Enckevoirt, raadsheer van voorschreven stad, aan Frans Henricszoon ten behoeve v/h
Grootgasthuis van een erfrente, groot 6 gulden en 5 stuivers 's jaars. 1591., 1591
1 charter

3621

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 60 gulden 's jaars, aomsg van jonkheer
Jacop van Dongelbergen. 1631. Met vijf oudere brieven van deze rente, 1521-1629 en
koopcondiën. 1631., 1521-1631
6 charters en 1 stuk

3622

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 7 Carolusguldens 's jaars, gesproten uit een
rente van 36 dergelijke guldens, aomsg van jonkheer Jacop van Dongelbergen,
weduwnaar van jonkvrouw Sophia Everswijn, 1631. Met drie oudere brieven van deze
rente. 1480, 1585 en 1605., 1480-1631
3 charters en 1 stuk

3623

Transport door vrouwe Lucia van Hohensteyn, vrouwe van Arendonck; jonkheer Jan
Martyn van Broechoven, heer van Arendonck; jonkheer Willem Berwouts, als man van
Catharina van Broechoven en jonkheer Jean de Tellin, heer van Margneul, als man van
Maria Anna van Broechoven, kinderen van wijlen jonkheer Peeter van Broechoven en
vrouwe Lucia voorschreven, aan mr. Hans van Noort, schilder, van een erfrente, groot
31 gulden 's jaars, welke rente jonkheer Peeter van Broechoven voornoemd verkregen
had van Johan Willem van Wachtendonck, heer van Hulhuysen. 1631. Met twee oudere
brieven van deze rente, beide van 1615., 1615-1631
2 charters en 1 stuk

3624

Transportbrief van de hel in 2 erfrenten, resp. groot 34 en 15 Rijnse guldens 's jaars
toekomende aan Johan van den Pol, drossaard van Hedel, Empel en Meerwijk. 1640.,
1640
1 charter
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3625

Schuldbekentenis van de rentmeesters der stad 's-Hertogenbosch aan Baeen en Grieen,
dochters van David van Stryp, van ene som van 900 gulden tegen ene rente van 5% op
verband van de stadsgoederen en inkomsten. 1642., 1642
1 stuk

3626

Transportbrief van een erfrente, groot 4 gulden en 18 stuivers 's jaars, toekomende aan
Dierxke Huyberts. 1649., 1649
1 charter

3627

Transportbrief van een erfrente, groot 8 gouden Rijnse guldens 's jaars, bij reduce
betaald wordende met 6 gulden en 8 stuivers 's jaars, toekomende aan Diercxke Huyberts.
1651. Met de oorspronkelijke rentebrief. 1490., 1490-1651
2 charters

3628

Transportbrief van een erfrente, groot 7½ gouden Rijnse guldens, gereduceerd op 5
gulden en 5 stuivers 's jaars, toekomende aan Gysbert Blom. 1669., 1669
1 charter

3629

Eigendomsbewijs van 3 erfrenten, resp. groot 100,-, 65,- en de hel van 100 guldens 's
jaars, aomsg van Jacop van Casteren. 1706. Met zes oudere brieven van deze renten.
1544-1637., 1544-1706
5 charters en 2 stukken

3630

Eigendomsbewijs van een erfrente, groot 84 gulden 's jaars, losbaar met 2100 gulden,
1708., 1708
1 charter

3631

Schuldbrief, groot in kapitaal 500 gulden a 3½ %, toekomende aan mr. Jacob van der Helst,
raad der stad 's-Hertogenbosch. 1715., 1715
1 charter

3632

Schuldbrief, groot in kapitaal 2000 gulden a 3½ %, toekomende aan Guilliam van der Helst,
ontvanger der gemeene middelen in het kantoor van Oisterwyk en schepen der stad 'sHertogenbosch. 1716., 1716
1 charter

3633

Schuldbrief, groot in kapitaal 2005 gulden a 3½ %, toekomende aan Guilliam van der Helst,
ontvanger der gemeene middelen in het kantoor van Oisterwijk en schepen der stad 'sHertogenbosch. 1716., 1716
1 charter

3634

Schuldbrief, groot in kapitaal 500 gulden a 3½ %, toekomende aan mr. Jacob van der Helst,
raad en rentmeester der stad 's-Hertogenbosch. 1716., 1716
1 charter

3635

Notarieel extract van 1766 uit een akte van erfdeling tussen Anna Jacoba, Agatha
en Apolonia Stapel, erfgenamen van Agatha van de Perre, weduwe van Joachimus
Mobachius, predikant te 's-Hertogenbosch. 1764. Met vijf daarbij behorende stukken.
1722-1764., 1722-1766
6 stukken

4.14.6.5 Ten laste van de stad Grave
3636

Rentebrief, groot 25 pond 's jaars, ten laste van het gemaal der stad Grave; het gemaal,
watertol, bossen, hooibeemden en hoeven in het land van Cuyck en verder op alle
domeinen en inkomsten van de stad en het land voorschreven, toekomende aan Eempken
Henricksdochter. 15512., 1551-1552
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1 charter
4.14.6.6 Ten laste van dorpen
3637

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot 14 Carolusguldens 's jaars, ten laste van het
corpus van Breugel, aomsg van mr. Jan (van) Geldrop, chirurgijn. 1664. Met oudere
transportbrief. 1615., 1615-1664
2 charters

3638

Eigendomsbewijs van een erfcijns, groot ﬂ.20,- 's jaars, ten laste van het corpus van
Breugel, aomsg van Hendrick van Boxmeer. 1700. Met oudere transportbrief, 1619 en
een kwitane voor het Grootgasthuis betreﬀende de betaling van de 80e penning. 1700.,
1619-1700
2 charters en 1 stuk

3639

Notariële akte van scheiding en deling van rentebrieven tussen de rentmeester v/h
Grootgasthuis en de blokmeesters van de blokken v/d Markt en Orthenstraat te 'sHertogenbosch, waarbij aan eerstgenoemd gasthuis is ten deel gevallen een rentebrief,
groot in kapitaal ﬂ.400,- ten laste van het corpus van Breugel. 1725. Hierbij: 1. de
constue- en transportbrieven dezer renten. 1607 en 1620; 2. een vidimus van een
octrooi v/d aartshertogen Albert en Isabella, gegeven op 13 november 1600, waarbij
regenten en ingezetenen van het dorp Breugel gemachgd worden ene som van 17000
à 18000 gulden op te riemen. 1607; 3. vidimussen van een schepenprocuraebrief
van Son d.d. 1601 betreﬀende opneming van gelden. 1607; 4. notarieel extract uit het
testament van Piter van Bree d.d. 1721, waarbij hij aan voorschreven gasthuis en blokken
3 rentebrieven vermaakt, groot in kapitaal 1300 gulden, 1723, met ene memorie, inzake
deze renten. 1723-1729; 5. een ongedateerde memorie betreﬀende de achterstand dezer
rentebrieven; 6. 4 kwitanën. 1607, 1682, 1704 en 1723., 1601-1729
3 charters en 10 stukken

3640

Transport van een schepenschuldbrief, groot in kapitaal 300 gulden, ten laste van het
corpus van Lieshout, toekomende aan Michiel de Gasie. 1727., 1727
1 charter

4.14.6.7 Ten laste van parculieren
3641

Schepenschuldbrief, groot in kapitaal 500 Carolusguldens, ten laste van Gerrit van
Boeckel, toekomende aan Peter, z. v. w. Henrick Heymanszoon. 15745., 1574-1575
1 charter

3642

Schuldbrief, groot in kapitaal 53½ Carolusguldens, ten laste van Johannes, z. v. w. Henricus
van den Nyewenhuys, toekomende aan Jacobus, z. v. w. Cornelis, velbloter. 1576., 1576
1 charter

3643

Schuldbrief, groot in kapitaal 400 Carolusguldens a 5 % 's jaars, ten laste van Laureyns
Teunis, Willem Janssen en Jan Antonis, toekomende aan het Grootgasthuis. 1680., 1680
1 charter

3644

Schuldbrief, groot in kapitaal 250 Carolusguldens, ten laste van Peter Peterszoon Daelder,
toekomende aan het Grootgasthuis. 1693., 1693
1 charter

3645

Schuldbrief, groot in kapitaal 690 gulden a 3½ %, ten laste van Jan Janszoon Geurs te
Rosmalen, toekomende aan het Grootgasthuis. 1749., 1749
1 charter
Pagina 500

3646

Schepenschuldbrief, groot in kapitaal 1000 Carolusguldens, ten laste van het Jenneke
Hamersgasthuis te 's-Hertogenbosch in het Lombartstraatje, toekomende aan het
Grootgasthuis. 1760., 1760
1 charter

4.14.6.8 Ten laste van de stad Antwerpen
3647

Kopie van een rentebrief, groot 16 Carolusguldens en 10 stuivers 's jaars, ten laste van
de stad Antwerpen, losbaar met 198 dergelijke guldens, toekomende aan Cornelia Back
Cornelisdochter. 1567., 1567
1 stuk

4.14.7 Verherieven en andere stukken in betrekking tot Ieengoederen
4.14.7.1 In Breugel
3648

Akkoord tussen het Grootgasthuis en Thomas van Rooij te Breugel, waarbij
laatstgenoemde hee overgenomen het leen op 1½ lopenzaads land, genaamd 'de
Kerkbeemden' gelegen aldaar, behorende tot de op 4 november 1748 door gezegd
gasthuis aan Thomas en Jasper van Rooij verkochte hoeve. 1775. Met twee daarbij
behorende stukken, waaronder de verherief. 1775., 1748-1775
3 stukken

4.14.7.2 In Herpen
3649

Verherief van 25 pond Fransche Tournoisen 's jaars, gevesgd op de heerlijkheid van
Herpen, toekomende aan het Grootgasthuis. 1656. Hierbij vidimus- en transportbrieven,
1315-1463, benevens relaas van een sommae van het leenhof van Brabant aan het
Grootgasthuis in betrekking tot het verhef van 25 pond, gevesgd op de goederen en
heerlijkheid van Herpen en van 2 mud rogge, drukkende op 13 lopen land en een stuk
beemd, gelegen te Schijndel, ter plaatse gezegd 'Schryvershoeve'. 1612., 1315-1656
5 charters en 1 stuk

4.14.7.3 In Kaathoven en Vinkel
3650

Vesging door Henricus van Vinckel voor Godefridus de Thalamis van een erfpacht, groot
1 mud rogge 's jaars, uit onderpanden gelegen o. d. p. v. Hees. 1344. Ongedateerde
kopie., 1344
1 stuk

3651

Verklaringen van Jan van den Hoevel, als man van Aleid, d. v. w. Engbrecht Ludinx van
Uden Janszoon, inhoudende, dat hij v/d hertog van Brabant te leen hee een hoeve land,
genaamd 'Boxhoeve', gelegen in de parochie van Hees in Vinckel aan de andere zijde van
Berlicum in Loosbroeck hem aanverstorven v. w. Engbrecht voornoemd; dat verder de
navolgende mannen van hem leenhoudende zijn: Jan die Bever, z. v. w. Roelofs; Gerart
Schalcken; Mathys Janszoon van Culenborch; Dirick Wouters; Coenrart van Boechem;
Henrick van Eyck; Lysbet, d. v. Herbert (Hals); Frans Pauweter Arntszoon; Lambrecht
Claeszoon en Rombout Janszoon en dat hij voorts aan zijn genadigde heer manschap en
de eed van trouw hee gedaan. 1531 en 1538. Notariële kopiën., 1531-1538
2 stukken

3652

Inventaris van 44 afschrien van akten, berustende onder Jan van Doijenbraecken,
betrekking hebbende op zekere goederen, eerjds toebehorende aan wijlen Joost Knoijen
(Knoden), gelegen in de parochiën van Heeswyck, Berlicum en in de banne van Eethen,
welke goederen thans voor ¼ part toebehoren aan de executeurs v/h testament van Anna
Vijge, wed. van Aelbrecht van Deventher, opgemaakt in 1588 door Dierick Bernaertszoon
van Kessel, notaris .1531-1568., 1531-1588
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1 stuk
3653

Verherief voor Joos Knoyen (Knoden), z. v. w. Peter van het goed, gelegen in Vinckel op
de andere zijde van Berlicum, in Loosbroeck, genaamd 'Boxhoeve', door hem gekocht van
Aleid Luedincx en Jan Diedericxzoon van den Hoevel, echtelieden. 1538. Kopie van Peter
Middelborch, secretaris en griﬃer v/h leenhof van Brabant., 1538
1 stuk

3654

Band, bevaende 24 afschrien van akten, gecopieerd uit originele protocollen,
berustende onder de secretarissen in de schrijamer der stad 's-Hertogenbosch,
betrekking hebbende op de hoeven met landerijen, gelegen in de parochiën van Heeswijk
en Berlicum, leenroerig aan de hertog van Brabant, opgemaakt in 1588 door Dierck
Bernaertszoon van Kessel, notaris. 1538-1568., 1538-1588
1 band

3655

Vesging door Joost Knooden z. v. w. Peeter, ten behoeve van Aelbrecht en Henrick van
Deventher van een erfcijns, groot 150 gouden Carolusguldens 's jaars, gaande uit een
stuk land, genaamd 'de Hove', groot omtrent 22 morgen, benevens uit 6 morgen land
daarbijliggende, gelegen in de banne van Eethen, welke landerijen Joost voorschreven bij
koop is aangekomen van de erfgenamen van Zeger van Emmichhoven. 1552. Authenek
afschri., 1552
1 stuk

3656

Verherief voor Henrick van Deventher, z. v. w. Gerard van de hel in de hel in een
erfrente, groot 550 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen, gelegen in Vinkel op
de andere zijde van Berlicum, in Loosbroeck, genaamd 'Boxhoeve'. 15545. Ongedateerde
kopie van Peter Middelborch, secretaris en griﬃer v/h leenhof van Brabant. (Dubbel),
1554-1555
2 stukken

3657

Aanschrijving vanwege de koning Philips II, als hertog van Brabant, gericht aan Joost
Knoyen (Knoden) Peterszoon betreﬀende betaling binnen 15 dagen, na dagtekening van
deze brief, aan Katheryn van den Kerckhoven, weduwe van Henricx van Deventher van
een erfrente, groot 550 Carolusguldens 's jaars, achterstallig over 4 jaren en gevesgd op
goederen in Vinckel in Loosenbroeck, leenroerig aan de hertog. 15567. Ongedateerde
kopie., 1556-1557
1 stuk

3658

Verherief voor Katharina van den Kerckhove, weduwe van Henrick van Deventher, van
¼ deel in een erfrente, groot 550 Carolusguldens 's jaars, gevesgd op goederen, gelegen
in Vinkel op de andere zijde van Berlicum, in Loosbroeck. 15567. Ongedateerde kopie van
Peter Middelborch, secretaris en griﬃer v/h leenhof van Brabant., 1556-1557
1 stuk

3659

Ongedateerde kopie van een vonnisbrief van 22 april 1559 betreﬀende een achterstallige
rente over 4 jaren, ten bedrage van 2200 Carolusguldens, van een erfrente van 550
dergelijke guldens 's jaars, gevesgd op goederen, gelegen in Vinckel op de andere
zijde van Berlicum in Loosbroeck, leenroerig aan de hertog van Brabant, ten gunste van
Catherina van den Kerckhoven, wed. van Henricx van Deventher en Anna Vijghe, wed. van
Aelberts van Deventher., 1559
1 stuk

3660

Uitspraak in een proces, gevoerd voor de schout en schepenen der stad 's-Hertogenbosch
tussen Jan van Doijenbraecken, als gemachgde van Henrick van Deventher, z. v.
w. Gerarts, en Aelbrecht van Deventher, zijn broeder, eiser, ter eenre en Peeter van
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Doijenbraecken, gedaagde, ter andere zijde, terzake van een achterstallige erfcijns van
550 Carolusguldens 's jaars met de achterstand, groot 6050.- dergelijke guldens, van en
uit twee hoeven, bij elkander gelegen, in de parochiën van Berlichem en Heeswyck, ter
plaatse genoemd 'op Caathoven', welke cijns Henrick en Aelbrecht voorschreven door
koop verkregen hadden van Joost Cnoeden, z. v. w. Peeter, ten gunste van aanlegger.
1568. Met 2 daarbij behorende stukken. Ongedateerd., 1568
3 stukken
3661

Pachtcedel van Jan van Doyenbraecken Janszoon, namens de erfgenamen van Katharina
van den Kerckhoven, weduwe van Hendrick van Deventher en Anna Vyge, weduwe van
Aelbrecht van Deventher, betreﬀende een leengoed, gelegen in Vinkel op de andere zijde
van Berlicum in Loosenbroeck, wezende twee hoeven met een speelhuisje gedekt met
leien. 1568., 1568
1 stuk

3662

Extract uit het leenboek van Heeswijk, inhoudende, dat Jan van Doyenbraecken op 16
juni 1569 is verschenen voor Aert van Helmond, schout van Heeswijk, en in de naam en
ten behoeve van de erfgenamen van Henrick en Aelbert van Deventher te leen hee
ontvangen twee delen van een heikamp, gelegen op Cathoven en dat Jan voornoemd
daarvoor de eed, naar leenhofsrecht van Heeswijk, in handen van Aert voorschreven hee
afgelegd. Hierover waren als mannen van leen: Marten Gerarts, mr. Jacob van Berchem en
Peter van Doyenbraecken Lucaszoon. Ongedateerd., 1569
1 stuk

3663

Kwitane van Peeter Middelborg, griﬃer van het leenhof van Brabant, betreﬀende
betaling door Geraerd van Deventer van 48 Carolusguldens en 6 stuivers wegens verhef
van 3 lenen. 156970., 1569-1570
1 stuk

3664

Extract uit het leenboek van Heeswijk, inhoudende, dat Jan Raessen, als man van Jenneke,
weduwe van Huybert van Loon, op 4 februari 1574 te leen hee ontvangen het 3e deel
van een heikamp, gelegen op Cathoven en dat Jan voornoemd daarvoor, namens zijn
huisvrouw, hulde en eed, naar leenhofsrecht van Heeswijk, hee gedaan. Hierover waren
als mannen van leen: Robbert van Malsen en mr. Jacob van Berchem. Ongedateerd., 1574
1 stuk

3665

Brief van Jan Joesten, pachter van de 'Grote Hoeve' te Cathoven, aan de executeurs v. w.
Anna Vijge over restue van 117 Daalders en 7 Philipsguldens, die hem door bedreiging
en kwelling zijn afgeperst. 1577., 1577
1 stuk

3666

Pachtcedel voor Jan Peterszoon van Geﬀen betreﬀende de 'Kleine Hoeve' te Caathoven,
toebehorende aan mr. Gerard van Deventher e.a. 1577., 1577
1 stuk

3667

Notariële kopie van een pachtcedel voor Jan de Lodder betreﬀende ¼ van de 'Grote
Hoeve' te Caathoven, toebehorende aan Gerard van Prouninck, genoemd van Deventer.
1579., 1579
1 stuk

3668

Notariële pachtcedel voor Jan Janszoon die Lodder betreﬀende ¼ van de 'Grote Hoeve' te
Caathoven, toebehorende aan de executeurs-testamentair van Anna Vijge. 1579., 1579
1 stuk
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3669

Notariële akte, waarbij Jan Janszoon die Lodder verklaart, dat, zolang hij de 'Grote Hoeve'
te Caathoven in huur hee, geen heg- of schaarhout is afgehouden dan hetgeen voor de
hoeve zelf benodigd was. 1579., 1579
1 charter

3670

Pachtcedel voor Jan Janszoon de Lodder betreﬀende de 'Grote Hoeve' te Caathoven,
toebehorende aan Jan van Doyenbraecken e.a. 1581., 1581
1 stuk

3671

Aestae van Barbara, weduwe van Jan Peters van Geﬀen, voor het Grootgasthuis
betreﬀende betaling der huur van de 'Kleine Hoeve' te Caathoven. 1581., 1581
1 stuk

3672

Pachtcedel voor Laureyns Janszoon te Nuland betreﬀende ene hoeve land, genaamd 'de
Cleynhoeve', gelegen te Caathoven, toebehorende voor ¼ deel aan Anthony de Raedt,
voor het 2e vierendeel aan mr. Geerardt van Deventer, voor het 3e vierendeel aan Goyart
van Eyck en voor het resterende vierendeel aan de execue v/h testament van Anna,
weduwe van Aelbert van Deventer. 1583. Dubbel., 1583
2 stukken

3673

Verpachng van de 'Grote Hoeve' en de 'Kleine Hoeve', gelegen teCaathoven door
Jan van Doyenbraecken, als gemachgde van Barbara Bax, weduwe van mr. Jacop van
Deventher voor de hel; Henrick Franssen van Gestel, als executeur v/h testament van
Anna Vijge voor ¼ part en Jan en Wouter van Achelen, gebroeders, en Elisabeth, weduwe
van Lambrecht van Achelen voor het laatste ¼ part, resp. aan Jan Janszoon de Lodder en
Aerden Jans Lucaszoon. 1584. Notariële ongedateerde kopiën., 1584
2 stukken

3674

Brief van de eerste leenvinder en deurwaarder v/h leenhof van Brabant aan mr. Hendrick
Franszoon (van Gestel), schepen der stad 's-Hertogenbosch betreﬀende afwikkeling van
een bedrag van 3 Rijnse guldens en 6 stuivers verschuldigd door mr. Hendrick Bloymans,
heer van Helvoirt, als executeur v/h testament v. w. Anna Vijge, inzake vacae over zekere
leenrente en leengoederen. 1588. Hierbij een kwitane van Jan Broek, leenvinder van
voornoemd leenhof, groot 23 Carolusguldens betreﬀende betaling door de executeurs
v. w. Anna Vijge wegens verhef van ¼ part van zekere hoeve land, gelegen in Vinckel, de
executeurs toebehorende. 1588., 1588
2 stukken

3675

Kopie-pachtcedels voor Willem Claessen alias Moerken en Adriaen Peeterszoon van
Heeswijk, zijn zwager, betreﬀende een hoeve met toebehoren te Caathoven, genaamd de
'Grote Hoeve'. 1592 en 1595., 1592-1595
1 stuk

3676

Twee hoeven, de ene genaamd 'de Grote' en de andere 'de Kleine hoeve' - uitgezonderd
15 gedeelte in ¼ gedeelte - met de daarbij gelegen landerijen, ter plaatse gezegd
Caethoven, leenroerig aan de hertog van Brabant en waaraan verbonden is het recht van
collae der kapel aldaar, het Grootgasthuis ten behoeve van de arme zieken opgedragen
bij donae inter vivos van Goyart yan Engelant, meester en rector van voornoemd
gasthuis. 1597. Hierbij: een ongedateerde kopie van een transportbrief, waarbij de
kinderen en erfgenamen van mr. Wouter van Achelen aan voorschreven gasthuis
overdragen het 13 gedeelte in ¼ gedeelte van deze hoeven, 1598; een octrooi van Albert
en Isabella Clara Eugenia, als aartshertog en aartshertogin van Brabant, voor het gasthuis
tot aanneming dezer hoeven, 1617 en een akkoord tussen het gasthuis en de kinderen
van wijlen Francois van Bree over 16 bunders achterleen van de grote hoeve, 1653.,
1597-1653
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3 charters en 1 stuk

N.B. Met het een weinig geschonden zegel van de aartshertog en aartshertogin in rode was. In
dorso gemerkt: 530. Deze hoeven, die Goyart van Engelant op 14 juni 1597 had gekocht van de
erven Anna Vijge, weduwe van Aelbert van Deventher, werd volgens de jaarrekening in maart
1750 verkocht aan Antony en Johan van Hanswijk voor ƒ4700,—.

3677

Lijst van de jaarlijkse lasten, pachten, renten en cijnzen uit de 2 hoeven te Caathoven.
1598. Kopie., 1598
1 stuk

3678

Stukken betreﬀende speciﬁcae van verschuldigde bedragen wegens verzuimde
verheﬀen, etc. van het leengoed, genaamd 'Boxhoeve', afgegeven door Mahieus Strick,
griﬃer v/h leenhof van Brabant. 16e eeuw., 1500-1599
3 stukken

3679

Rekening van Jan die Lodder betreﬀende betaalde gelden wegens reparaën aan de
'Kleine Hoeve' te Caathoven; verbod van G. van Prouing, die men noemt van Deventer,
aan Jan Joosten en Jan voorschreven tot het doen van enige betaling aan het steruis
van Anna Vijge, benevens een overzicht omtrent de achterstand van Jan Joosten, pachter
van de Deventerhoeve, wiens laatste betaling is geschied in het gasthuis toen de vrouw
van van Deventer daar woonde, nu 2 jaren geleden. Ongedateerde kopie. 16e eeuw.,
1500-1599
1 stuk

3680

Pachtcedel voor Adriaen Rombouts betreﬀende een hoeve met toebehoren te Caathoven,
het Grootgasthuis toebehorende. 1609. Kopie, 1609
1 stuk

3681

Pachtcedel voor Aert Janssen betreﬀende de 'Kleine Hoeve' te Caathoven, het
Grootgasthuis toebehorende. 1609. Kopie., 1609
1 stuk

3682

Bevel vanwege Albert en Isabella, aartshertog en aartshertogin van Brabant, aan de
eigenaren van het goed, genaamd 'Boxhoeve,' gelegen in Vinckel op de andere zijde van
Berlicum in Losenbroeck, leenroerig aan de hertogen van Brabant ,om binnen 15 dagen
na dagtekening van deze brief het voorschreven goed te leen te ontvangen en manschap
met hulde en eed van trouw daaraf te doen en bij weigering hen in rechte te dagvaarden.
1614. Autheneke kopie van J. van Asbroeck., 1614
1 stuk

3683

Rekwest van Nicolaes Donckers, als meester en rector v/h Grootgasthuis, aan de trezorier
generaal en commiezen van hunne hoogheden van ﬁnanciën, verzoekende om de
leengoederen te Caathoven kosteloos te doen verheﬀen. Concept. 1615., 1615
1 stuk

3684

Gunsge beschikking van de raad van ﬁnanciën op een verzoekschri v/h Grootgasthuis,
om voor de 2 hoeven onder Caathoven, in plaats van 20 en meer verheﬀen, te volstaan
met 3 verheﬀen en deze 2 hoeven voortaan, bij wijze van reunie als ene te beschouwen,
mits betalende voor de reunie 3 verheﬀen. 1619., 1619
1 charter

3685

Stukken uit een geschil tussen het Grootgasthuis en de weduwe en kinderen van
Franchoys van Bree de Oude betreﬀende het verhef van een achterleen der hoeve te
Caathoven. 1643-1652, 1643-1652
6 stukken
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3686

Instruce van advocaat van Zoemeren voor het Grootgasthuis betreﬀende de achterlenen
van de twee hoeven te Caathoven. 1644., 1644-1000
1 stuk

3687

Akkoord tussen Thomas van Roije en Peter Lus, resp., als meester en provisor v/h
Grootgasthuis ener- en Gerart van Helst anderzijds, waarbij laatstgenoemde alles in het
werk zal stellen om de achterlenen, behorende tot de hoeven te Caathoven, die vele jaren
- in strijd met het leenrecht - zijn verzuimd te verheﬀen, aan het Grootgasthuis wederom
in possessie te doen komen. Met verklaring van Gerart voorschreven. 1647., 1647
2 stukken

3688

Gunsge beschikking van de schepenen der stad 's-Hertogenbosch op een verzoekschri
van Wijn Ruen, pachter ener hoeve land, toebehorende aan het Grootgasthuis en
gelegen op Kaathoven, om gedeeltelijke kwijtschelding van pacht wegens misgewas en
droogte over 2 jaren. 1667. Met cerﬁcae deswege voor de schepenen van Nulant.
1667., 1667
2 stukken

3689

Borgtocht van Walravens Hendricks voor het Grootgasthuis betreﬀende de betaling der
pacht van de hoeve te Caathoven. 1681., 1681
1 stuk

3690

Lijst van verkocht schaarhout, staande op de hoeve te Caathoeve, verpacht aan Wynant
Ruen. 1684., 1684
1 stuk

3691

Verherief van ene hoeve te Caathoven, genaamd 'de Boeckhoeve', groot omtrent 15
bunders, nu wezende 2 hoeven, genaamd de 'Grote en Kleine hoeven', toekomende aan
het Grootgasthuis. 1685., 1685
1 charter

3692

Staat van morgentalen van de beide hoeven gelegen te Kaathoven, het Grootgasthuis
toebehorende. 1698., 1698
1 stuk

3693

Voorwaarden van aanbesteding betreﬀende het opmaken en graven van verscheidene
sloten in 'het Houtveld' te Caathoven ten behoeve van het Grootgasthuis. Ongedateerd.
17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

3694

Koopcedel van schaarhout, staande op Caathoven, het Grootgasthuis toebehorende.
Ongedateerd. 17e eeuw., 1600-1699
1 stuk

3695

Voorschotrekening van Ruth Wynant Spierincx, wonende op de hoeve Caathoven, het
Grootgasthuis toebehorende, met bijbehorende kwitanën. 1702-1704., 1702-1704
13 stukken

3696

Extracten uit het register der resoluën van de schepen, gezworenen en raden der
hoofdstad 's-Hertogenbosch, betreﬀende een wekelijkse toelage door het Grootgasthuis
aan noodlijdende afstammelingen van Goyart van Engeland en begrafenis van een hunner
op kosten van voorschreven gasthuis. 1771 en 1774. Hierbij een memorie omtrent de
maaljd, gescht door Goyart voorschreven., 1771-1774
3 stukken

3697

Contract tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Anna Maria Margareta
Steuerwald, weduwe van Johan Coenraad Markgraaﬀ en Anna Elisabeth Markgraaﬀ
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anderzijds, waarbij contractant ter eenre verklaart: 1. aan contractanten ter andere zijde
te zullen betalen ene som van ﬂ. 1400 eens tot aankoop van het leen van de hoeven
onder Caathoven, op grond, dat eerst thans werd ontdekt, dat deze hoeven leenroerig
zijn aan de raad en leenhove van Brabant; 2. er voor te zullen zorgen, dat deze leen op
kosten van het Gasthuis voor de raad van Brabant zal worden verheven ten behoeve van
contractanten ter andere zijde; een en ander op verband van alle gasthuisgoederen. 1775.
Met drie daarbij behorende stukken. 1775., 1775
1 charter en 4 stukken
4.14.8 Stukken aomsg van in het Grootgasthuis overleden personen
3698

Transportbrief van 11 lopen rogge 's jaars, gevesgd op goederen gelegen te Vucht,
toekomende aan Johannes Celenzoon. 14589. Notariële kopie., 1458-1459
1 stuk

3699

Transportbrief van een erfcijns, groot 25 stuivers 's jaars, gevesgd op land gelegen
in de parochie van Waderle, ter plaatse gezegd aan 'het Loeneind', toekomende aan
Goeswinus, z. v. w. Goeswinus Goessenszoon. 1527., 1527
1 charter

3700

Schepenbrief, waarbij Henricus en Wilhelmus, gebroeders, kinderen v. w. Everardus
Lambertszoon e.a. ten behoeve van het Grootgasthuis afstand doen van een stuk
land, gelegen te Nuland 'in den nyeuwen polre', zulks tengevolge van het overlijden in
voorschreven gasthuis van Lambert, z. v. w. Everardus Lambertszoon. 15312., 1531-1532
1 charter

3701

Transportbrief van een erfcijns, groot 1 Carolusgulden 's jaars, gevesgd op een huis,
hof en erven, gelegen in de parochie van Roesmalen, toekomende aan Elisabeth, d. v.
Johannes, z. v. Cornelis Belesens. 15445., 1544-1545
1 charter

3702

Notariële akte, waarbij het Grootgasthuis, krachtens privilegiebrief, in het bezit gesteld
wordt van een huis, erf, hof en landerijen gelegen te Enschot, alsmede van een stuk weiof hooiland, gelegen te Oisterwijk bij de watermolen van Huekelem, welke goederen
aomsg zijn van Anthoenis Janszoon van Oisterwyck, die zonder weg oir na te laten in
voorschreven gasthuis overleden is. 1571., 1571
1 charter

3703

Stukken uit een proces tussen de meester van het Grootgasthuis ener- en Wouter
Peterszoon, secretaris van Ammerzoden, anderzijds betreﬀende de nalatenschap van
Jenneken, weduwe van Gerart Willemszoon van Driel, die in voorschreven gasthuis
overleden is. 1574-1590., 1574-1590
8 stukken

3704

Huurcedel voor Cornelis Artszoon te Lithoien van land gelegen aldaar, ter plaatse gezegd
'Spaepenhoeve', het Grootgasthuis aangekomen wegens overlijden in voorschreven
gasthuis van Laureyns Gerit Daemszoon.van Lithoien. 1588., 1588
1 stuk

5 Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken
3705

Kopie van kopie uit de kaarten van Vught. Hierin komen stukken voor in betrekking tot:
A. 's-Hertogenbosch 1. limiet van de vrijdom buiten de Vughterpoort; 2. schieten en
loten met de stad door de bewoners op de Vughterdijk tot Hessels Molenaarshofstad
toe, omgaande het Gasthuisgoed tot de Leegerstraat; 3. visrecht van de stad op alle
stromen in de stad en vrijdom en in de parochiën van Vught; B. Vught 1. aankoop van
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land te Waertgenshuizen; 2. aanleggen van straten; 3. bekendmakingen in de kerk; 4.
fuiken, staande op de stroom; 5. gracht, die de heer van Perweys hee laten graven;
6. instandhouding van oude gebruiken; 7. planten van jong hout en allerlei bomen; 8.
scheiding en deling van 'het Vuchtsche Broeck'; 9. toestemming aan de geburen en
ingezetenen tot verkoop en uitgie in erfcijns of erfpacht van gemeentegrond; 10. vegen
van grachten en weteringen; 11. verbod omtrent: het grazen van beesten; het grazen
van schapen op het land, gezegd 'Lage Broeck'; het houden van ganzen op de Dieze en
gemeentegrond; 12. het inbrengen van paarden op eenzame wallen; 'ongewaard goed';
steken van turf; het zich toeëigenen van gemeentegrond; het vastbinden van veulens
of hengsten en ringen van varkens; het verkopen van bier of andere dranken en brood;
13. het verenigd houden van de dingbank; 14. verklaring van de stadsbestuurders van
's-Hertogenbosch, dat zij geen recht meer hebben op de landerijen, gelegen bij 'den
Caluenberg'; 15. verplichng van de bewoners van de dijk, Vughtwaarts, buiten de poort
der stad 's-Hertogenbosch tot betaling van belasng en aandeel in de beden van het
gemene land en tot het schieten en loten met de geburen van Vught; 16. visrecht voor
de karthuizers op de Dommel, de Dieze en 'het Vlasmeer'; 17. visrecht van de stad 'sHertogenbosch op alle stromen in de stad en vrijdom, alsook in de parochiën van Vught;
18. vrijstelling ten behoeve van de geburen en ingezetenen van de betaling aan de
landheer van houtschat, tollen, marktgelden en andere ongelden in de stad en Meierij van
's-Hertogenbosch; etc. 1367-1650., 1367-1650
1 stuk
3706

Transport door Nicholaus Louwer aan Elisabeth Corf van al de goederen van Crisanus van
Zon. 1381., 1381
1 charter

3707

Schepenbrief betreﬀende deling der nagelaten goederen van Willem Eelkens. 1383., 1383
1 charter

3708

Verklaring van Goeswinus van Dryel, dat Henricus van Beerze op 2 oktober 1420 in zijn
tegenwoordigheid zijn testament gemaakt hee. 14212., 1420-1422
1 charter

3709

Clausule uit het testament van Yda, d. v. w. Theodericus Cock, waarbij zij aan de zusters
van Orten te 's-Hertogenbosch een erfpacht, groot 1 maalder rogge 's jaars, vermaakt.
1424., 1424
1 charter

3710

Transportbrief van het recht van vernadering op een erfpacht van een mud rogge 's jaars,
toekomende aan Wilhelmus Keymp. 1439., 1439
1 charter

3711

Transportbrief van een deel der erfenis van heer Daniël, gezegd Holl van Vlymen,
toekomende aan Daniël Johanneszoon. 1440., 1440
1 charter

3712

Aﬂaatbrief van het Parijse Godshuis voor Wilhelmus Buck en Margareta, zijn huisvrouw.
1447., 1447
1 charter

3713

Vidimus van een schepenbrief der poirt van Turnout van 1452, waarbij Mergriet Vlinx c.s.
aan Gheertrayd van Ghiﬀen beloofd hebben een erfpacht van 10 lopen rogge 's jaars uit
land, gelegen te Broetseynde. 1452., 1452
1 charter
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3714

Maximiliaan en Philips, hertogen van Brabant, etc. verklaren de goederen van de rebellen
in Brabant, Vlaanderen etc. verbeurd en schenken ene som van 2000 Kronen op die
goederen te verhalen. 1488. Authenek afschri., 1488
1 stuk

3715

Akte, waarbij broeder Wesselus, als daartoe gemachgd krachtens pauselijke volmacht,
Johannes Buck en zijn wege huisvrouw Elisabeth deelgenoten maken in alle gebeden,
oﬀers en andere godsdiensge oefeningen, die door de minderbroeders van de orde
van St. Franciscus gehouden worden, zulks wegens hun vele verdiensten aan die orde
bewezen. 15067., 1506-1507
1 charter

3716

Akte, waarbij Anthonis Hughes, als daartoe gemachgd door de abt van het klooster St.
Anthonius te Vienne (Zuid Frankrijk), Sigelmus, z. v. Jacobus van Alverynghen, wegens zijn
vele verdiensten voor dit klooster, deelgenoot maakt in alle gebeden en vrome werken die
door de broeders van gezegd klooster gedaan worden, terwijl hem tevens een volle aﬂaat
wordt verleend in het uur van zijn dood. Deze akte is verleden voor notaris P. van Gouda
te den Haag. (in Haga comité in Hollandia) 151112., 1511-1512
1 charter

3717

Vidimus van het testament van Aleid, d. v. w. Lambertus van Brogel d.d. 6 september
1506, waarbij zij o.a. verschillende legaten vermaakt aan haar echtgenoot Willem
Haerschen en hare kinderen. 15112., 1506-1512
1 charter

3718

Approbae en raﬁcae van de bepalingen v/h testament van juﬀrouw Heilwich, d.
v. Jacop Dircxzoon, weduwe v. w. Goyart Grotart van Os, door Gerit Ariaen en Jacop,
gebroeders, kinderen van Gerit, broeder van Heilwich voorschreven, waarbij zij verklaren
geen goederen uit voorschreven testament te zullen verkopen of vervreemden. 1522.,
1522
1 charter

3719

Codicil van Henrick Jan Cramen en Elisabeth, zijn huisvrouw, waarbij o.a. de langstlevende
van hun beiden het recht krijgt op 10 lopen rogge, Rooise maat. 1526., 1526
1 charter

3720

Correspondene tussen de bestuurders der stad 's-Hertogenbosch en de drossaard van
Ravestein over een publicae van de hertog van Kleef enz. betreﬀende opgaaf binnen 40
dagen van alle goederen, zo geestelijke als wereldlijke, gelegen in het land van Ravestein.
1533 en 1534., 1533-1534
7 stukken

3721

Kwitane van Jan Janszoon van Del betreﬀende betaling van 15 Carolusguldens door
Dyrk Art Janszoon wegens aﬂossing van een erfcijns, groot 14 stuivers 's jaars. 15345.,
1534-1535
1 charter

3722

Kwitane van Aryaen Jan Elyaszoon wegens aﬂossing door zijn vader Jan van een erfcijns,
groot 33 stuivers 's jaars. 15378., 1537-1538
1 charter

3723

Kwitane van Henry Stercke, raadsheer en ontvanger-generaal der keizerlijke ﬁnanciën,
groot 400 pond wegens afgeloste renten door Wailraven van der Elst, burger der stad 'sHertogenbosch. 1538., 1538
1 charter
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3724

Gerechtelijke sommae door Jan Dirkszoon van Waelre tegen Gysberden van Lent,
viskoper, tot betaling van achterstallig huishuur, groot 20 gulden en 11½ stuiver. 1556.,
1556
1 stuk

3725

Schepenbrief, waarbij Godefridus Corneliszoon aan Lambertus Stooters, z. v. w. Mathias,
beloofd hee op 24 juni 1562 ene som van 181 Carolusguldens te zullen betalen. 1562.,
1562
1 charter

3726

Akkoord tussen de burgemeester, schepenen en raadslieden der vrijheid van Oisterwyck
en de gezworenen van Haren, Udenhout, Enschot, Berckel en Huycklem, namens alle
ingezetenen der dingbank van Oisterwyck betreﬀende betaling van het ruitergeld en
knechten. 1568. Notariële ongedateerde kopie., 1568
1 stuk

3727

Autheneke kopie van 1571 van het testament van Anthonis Pieterszoon, hoedenmaker,
wonende te Emden. 1571. (Duits), 1571

3728

Kohier van inkomsten en uitgaven van Henrick Snoeck en zijn dochter Luytgard te Rees.
1571-1580. Hierbij een staat van renten, cijnzen en pachten, welke na overlijden van
Luytgard voornoemd, zijn aangekomen aan Aeltgen Scholteten, d. v. Luytgard. Laatst der
16e eeuw., 1571-1580
2 stukken

3729

Schepenbrief van Boxtel, waarbij Jan, z. v. w. Henricx Jan Willemszoon, aan Henrick Gerart
Aven Joens, Jacob Jan Pauwels en Peter van Thuyl, als meesters en gouverneurs der Tafel
v/d H. Geest te Boxtel ten behoeve van die Tafel overdraagt een erfpacht, groot een half
mud 's jaars, Boxtelse maat. 1573. Autheneke kopie., 1573
1 stuk

3730

Testament van heer Comelis Henricxzoon die Leeuw, priester, verleden voor de schepenen
van Erp, waarbij hij o.a. aan de armen van Erp een erfpacht, groot 2 mud rogge, vermaakt.
16 juni 1577., 1577
1 stuk

3731

Kwitane van Peter Adriaenszoon, als man van Catheryn, d. v. w. mr. Jacob Muedens,
nagelaten weduwe van Henrick van Poppel, wegens betaling door Gerart Andrieszoon van
Poppel van een kindsgedeelte uit de nalatenschap van Henrick van Poppel voorschreven.
1579., 1579
1 charter

3732

Afrekening tussen Baetgen, huisvrouw van Jan Ariens Mesmaker en diens broeder
Cornelis betreﬀende de huur en reparaën van een huis, gelegen te 's-Hertogenbosch in
de Stoofstraat. 1580., 1580
1 stuk

3733

Calculaes van achterstallig huishuur van de kamers met voorhuis, gelegen te 'sHertogenbosch, achter de Mandemakers, toebehoord hebbende aan Jan Bosch, leidekker.
1583 en 1585., 1583-1585
1 stuk

3734

Brief van N.N. aan N.N. om toezending van beddegoed. 1584., 1584

1 stuk
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3735

Schepenbrief betreﬀende de scheiding en deling tussen Henrick, z. v. Jan de Greve, c.s. en
de kinderen van Anthonis van Erp, der nagelaten goederen van Chrisaan van Schyndel,
priester en beneﬁciaat van de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. 1590. Kopie., 1590
1 stuk

3736

Kwitane van Megen Gielis wegens betaling door Steven Gielis van huur van een huis,
hof, land en zand, gelegen te Vechel. 1593., 1593
1 stuk

3737

Vidimus van een brief van burgemeesters, schepenen en raad der stad Antwerpen d.d.
11 maart 1596, waarbij Gerart, Marie en Emerenana van Gulich, benevens Pauwel
Robbijns, als man van Catharina van Gulich, aan Peter van der Schout procurae verlenen
tot verkoop van al hunne roerende, onroerende en erfelijke goederen, gelegen te 'sHertogenbosch. 1596., 1596
1 charter

3738

Transportbrief van de hel in alle roerende en onroerende goederen, die Jan, z. v. w.
Henric Anthonissen en zijn vrouw Lambertke, d. v. w. Lucas Lambertszoon, aanbestorven
zijn van de ouders van Lambertke voorschreven, toekomende aan Jan, z. v. w. Lucas
voornoemd. 1596., 1596
1 charter

3739

Schuldbekentenis door Wouter Peters Thomaszoon, becker, voor Steven, z. v. w. Michiels
Adriaens Heymans, zijn zwager, groot ﬂ.100,- wegens geleend geld. 1597., 1597
1 stuk

3740

Authenek extract uit het testament van Henricx Lucas Cuyper, Waard te Vucht, waarbij
hij zijn huisvrouw Gertruyt tot enige erfgenaam stelt. 1599., 1599
1 stuk

3741

Stuk uit een proces tussen de prior v/h convent der kruisbroeders c.s. en de weduwe
Godaert Vrancken betreﬀende een erfpacht, groot 6 mud en 1 zester rogge. Ongedateerd.
16e eeuw., 1500-1599
1 stuk

3742

Vidimus van de schepenen der stad 's-Hertogenbosch d.d. 19 juni 1604 van een resolue
van de schepenen, burgemeesters en raad der stad Zaltboemel d.d. 4 december 1602,
waarbij aan Andries Willemszoon, rentmeester der geestelijke geannoteerde goederen,
wordt geordonneerd om aan Metken van Rossum en Tuenken Hanricxdochter, gewezen
conventualen in een nonnenklooster, jaarlijks 30 gulden uit te betalen., 1602
1 stuk

3743

Notarieel extract uit de akte van scheiding en deling tussen de kinderen en erfgegenamen
van wijlen Lambert Jan Symonszoon. 1609., 1609
1 stuk

3744

Schepenbrief betreﬀende scheiding en deling der nagelaten goederen v. w. Geertruyt, d. v.
mr. Laureyns, z. v. Dieric van der Meer, huisvrouw van mr. Herman Pelgrom. 1609., 1609
1 charter

3745

Stukken aomsg uit de nalatenschap van juﬀrouw Elisabeth van Mechelen, weduwe
van jonkheer Adriaen van Heylwegen, in leven burgemeester en schepen van Antwerpen.
1614, 1615 en 1616. Notariële kopiën., 1614-1616
3 stukken

3746

Aestae, gegeven voor notaris Jonas Emmen te Lubeck, ter instane van: 1. Heinrich
Streens van Stockholm uit Zweden; 2. Mathias Streens en Heinrich Bruschaber, beiden

Pagina 511

burgers van Lubeck, dat Mathias Streens, Maria Strenen, Catharina Bruschaber en
Elisabeth Eggers volle broeder en zusters zijn, te weten, Mathias Streens en zijn zuster
Catharina, gehuwd met Heinrich Bruschaber, wonen beiden te Lubeck; Mathias andere
zuster Maria, was gehuwd met wijlen Jacob Strenen en woont te Stralsum; Mathias derde
zuster Elisabeth, huwde met Jacob Eggerszoon en wonen beiden nog te Hadersleben in
Holstein. 1621. Duits., 1621
1 stuk
N.B. Het opgedrukt signatuur van de notaris vertoont op een voetstuk 2 staande leeuwen
houdende een tweedelig schild bekroond met een lelie; het schild hee rechts een halve lelie,
links 4 horizontale dwarsstrepen, rustende op de staart der leeuwen een boog. waarin de spreuk:
'Ora et Labora' en waaronder het jaar 1621. Op het dubbele voetstuk: 'Recte faciendo neminem
meas'. (Juist handelend behoe men niemand te vrezen).

3747

Rekening van huishuur en onkosten van een huis, bewoond door Jan Vijf. 1631-1635.,
1631-1635
1 stuk

3748

Autheneke kopie van het testament van Wynant van Bernage, verleden voor notaris
Cornelis Vosmer, waarbij hij aan zijn huisvrouw Maria van Mil ﬂ. 2000,- vermaakt. 1635.,
1635
1 stuk

3749

Kwitane van Lodewyck van der Lynden, groot 10 gulden en 2 stuivers, wegens stoﬀeren
van een kleed, ten behoeve van monsieur Kirest. 1660., 1660
1 stuk

3750

Realisaebrief van 4563 gulden en 12 stuivers, ten laste van Michiel van Haubraken,
toekomende aan Adriaen van Velthoven. 1663., 1663
1 charter

3751

Notariële kopie van het testament van Anna Maria Camilla van der Steghen, gepasseerd
op haar kasteel 'Spreeuwenburg' te Vught, waarbij zij goederen en grondrenten
vermaakt aan jonkheer Johan Ferdinand van der Steghen, Johanna Camilla Fellier en aan
Maximiliana van der Steghen, haar zuster, weduwe van majoor Fellier. 1695., 1695
1 stuk

3752

Vonnisbrief voor juﬀrouw Margo Bex tegen Hendrik Hamel, dokter van het Grootgasthuis
en raad der stad 's-Hertogenbosch, betreﬀende betaling van ﬂ.344,- wegens resterend
huishuur. 1696., 1696
1 stuk

3753

Rekwest van het ambacht der bierbrouwers te 's-Hertogenbosch aan het stadsbestuur
aldaar betreﬀende weigering der betaling van de 10n penning. Kopie. 17e eeuw.,
1600-1699
1 stuk

3754

Huwelijkse voorwaarden van Johannes Smits en Johanna Smits, weduwe van Hendrick
Gevers, beiden wonende te 's-Hertogenbosch, 1717., 1717
1 stuk

3755

Autheneke extracten van inventaris en rekening van de boedel van Johan Anthony de
Normandie, in leven agent van zijne koninklijke majesteit van Sardinië. 1747., 1747
2 stukken

3756

Gunsge beschikking van de schepenen der hoofdstad 's-Hertogenbosch op een
verzoekschri van Peter Konincx, geboren te Mechelen, om hem met het poorterschap
dezer stad te begunsgen, onder de eed en requisita daartoe staande. 1751., 1751
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1 stuk
3757

Geloe door Ruth Hendrick Timmers te Heeswijk voor Hendrik Wouters van Zutphen
betreﬀende betaling van een kapitaal, groot 300 Carolusguldens a 4%. 1762., 1762
1 stuk

3758

Gunsge beschikking van de schepenen der hoofdstad 's-Hertogenbosch op een
verzoekschri van Jean Lambert Bicheroux, geboren te Fisee Ie Marchal in het land
vanLuik,om hem tot poorter dezer stad toe te laten, onder de eed en requisita daartoe
staande. 1769. Hierbij het testament van Bicheroux voornoemd en Anna Maria van Buel,
echtelieden, dd. 28 december 1773 en een authenek extract uit het doodsregister der
parochie van St. Janskerk te 's-Hertogenbosch betreﬀende de begrafenis van de huisvrouw
van Lambert Biessroe. 1774., 1769-1774
3 stukken

3759

Autheneke extracten uit het kohier der Verpondingen van Udenhout betreﬀende de
goederen van Laurens Cornelis Jacobs van Roessel en Thomas Govert van Irsel 1776. Met
een brief van de secretaris van Oisterwijk en Udenhout. 1776., 1776
3 stukken
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