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INLEIDING. 
 

Deze inventaris heeft haar geschiedenis, waarvan althans enige bijzonderheden den lezer tot goed 

begrip dienen medegedeeld te worden. Het ordenen der bescheiden is door de eerstondergetekende 

in 1937 ter wille van zijn opleiding aangevangen, waarvan echter het gevolg was, dat hij zich 

daarmede niet uitsluitend kon bezighouden en het werk na het behalen van zijn diploma en het 

verlaten van het Rijksarchief moest gestaakt worden. Het was jammer om dit werk, nadat het reeds zo 

ver gevorderd was, te laten liggen, zodat het door de tweede ondergetekende, sedert 1942 aan het 

bureau verbonden, werd afgemaakt. Na zijn vertrek werden in 1947 nog een aantal charters en een 

stapel losse stukken van de secretaris ontvangen en moest de derde ondergetekende opnieuw 

beginnen en de aanwinst in de voltooid geachte inventaris met zo weinig mogelijk wijziging in de tekst 

en vernummering der stukken onderbrengen. Zo is dus door allen aan de ordening der bescheiden 

gewerkt. 

Niet alleen moest de lijst der stukken veranderd worden, maar ook dienden de beide inleidingen, die 

onafhankelijk van elkander vervaardigd waren, de ene van de eerste en de tweede van de voorlaatste 

bewerker, gecombineerd te worden, zodra in 1952 bleek, dat tot publicatie zou worden overgegaan. 

Ook in deze meent de derde ondergetekende, onder wiens leiding de gehele inventarisatie geschied 

is, ieder het zijne gegeven te hebben door van de tekst der inleiding het eerste deel, dat de 

geschiedenis van het Weeshuis en hoe het bestuurd werd, bevat, uit beide genoemde inleidingen 

samen te stellen en voornamelijk van de eerste ondergetekende over te nemen, terwijl de rest omtrent 

de inventarisatie van zijn hand is. 

Het Gereformeerd Burger Weeshuis, zoals de officiële naam sedert de eerste jaren der l9de eeuw 

luidt, heeft in de eerste plaats zijn ontstaan te danken aan een fundatie van de priester mr. Frans van 

Uden. Deze had in zijn testament van 27 januari 1563, dat op 1 December 1566 geopend werd, een 

huis, staande in de Waterstraat aan het Loeffbruggetje, waarin hij uit de boedel zijner ouders 

gerechtigd was, tot een weeshuis bestemd en ook had hij de wezen nog verder gedoteerd. Voor deze 

fundatie had hij reeds op 10 Juni 1561 van koning Philips II op verzoek der stad toestemming 

verkregen. De zaken zijn echter anders gelopen, want het huis bleek niet beschikbaar te zijn en de 

eigenaar van een ander in de Ververstraat, waarin de kinderen blijkbaar tijdelijk ondergebracht waren, 

drong op ontruiming aan.Het besluit der Alexianen, de zogenaamde Cellebroeders, om de wezen bij 

zich in te nemen, bracht dus uitkomst. Deze waren reeds in 1420 in Den Bosch gevestigd en 

verpleegden de lijders aan pest en andere besmettelijke ziekten en begroeven ze. Blijkbaar wisten zij 

ook voor arme kinderen zorg te dragen. Overigens voeren ook de broeders, naar de volksmond 

verzekerde, er wel bij, want zodoende zouden zij van plundering door het gepeupel, want het was in 

1566, een jaar van onlusten en beeldenstorm in de stad, verschoond gebleven zijn. 

De 29ste mei 1566 verleende koning Philips II octrooi en bevestigde tevens de door het stadsbestuur 

op 6 augustus 1565 vastgestelde regel. Daarin werd bepaald, dat er vier weesmeesters zouden zijn, 

waarvan de dekens van de ambachten, uitmakende het derde lid der regering, er twee zouden kiezen 

uit een voordracht van vier, opgemaakt door en uit de eerste twee leden der regering. Omgekeerd 

zouden de eerste twee leden twee weesmeesters kiezen uit een voordracht, opgemaakt door de 

dekens uit het derde lid of uit het corpus van de stad. Van deze vier weesmeesters zouden elk jaar 

twee, namelijk van elke partij één, op Pinksteren aftreden. De zittingsduur was twee jaar. De 

aftredende weesmeesters zouden binnen vier jaar niet herkiesbaar zijn. Voor hun functie zouden zij 

geen salaris genieten. 

In het Weeshuis mochten alleen wezen worden opgenomen boven de vijf jaar en wier ouders tien jaar 

poorter van de stad waren geweest. Voorlopig zouden hoogstens twintig kinderen worden 

opgenomen, later meer, naar bevinden van zaken. Er zouden een moeder met een dienstbode en een 

schoolmeester zijn. Bovendien zouden de weesmeesters buitenmoeders mogen aanwijzen om bij rijke 

mensen klederen, beddegoed en aalmoezen op te halen. Spoedig werd haar het algemeen toezicht 

opgedragen, voor zover het geen mannenwerk was. 

De weesmeesters moesten binnen een maand na de wisseling hun rekening in drievoud inleveren, 

één in handen van de twee leden, de andere in die van de dekens en de derde was voor het weeshuis 

zelf bestemd. Indien niemand der drie leden binnen zes weken na de overlevering aanmerking 



 3 

maakte, gold de rekening voor goedgekeurd. Dit schijnt spoedig veranderd te zijn, want reeds de 

oudste der overgeleverde rekeningen, die van 1604, is door vertegenwoordigers van het stadsbestuur 

gesloten. In de practijk werd de administratie door een der regenten gevoerd en van 1676 af staan de 

rekeningen dan ook op naam van een rentmeester. 

In een toevoeging op het reglement, kort daarna gemaakt, wordt een der schepenen aangesteld tot 

opperprovisor. Het zal die schepen zijn, welke hoogdeken van de schutterij van de Jonge voetboog is. 

In dit reglement kwam in 1629 in zoverre verandering, dat door de verovering der stad door Frederik 

Hendrik en de acte van capitulatie de wezen voortaan Hervormd werden opgevoed maar overigens 

bleef het bij kleinigheden, als dat de naam weesmeesters in die van regenten veranderde en de 

buitenmoeders regentessen genoemd werden. Ook had de municipaliteit in 1795 de keuze der 

regenten aan hen zelve overgelaten, mits de benoemden aan de municipaliteit gepresenteerd werden. 

In 1797 werd de aftreding veranderd, want de regenten zouden vier jaar zitting hebben en elk jaar zou 

een van hen aftreden. In 1800 werd beslist dat men geen nieuwe regenten zou kiezen en dat de 

tegenwoordige zouden aanblijven, totdat de omstandigheden een nieuwe verkiezing zouden vorderen. 

In 1811 werden de verschillende instellingen van weldadigheid van ’s-Hertogenbosch tezamen 

gevoegd en onder het beheer van de Commissie tot de Godshuizen gebracht. Dientengevolge traden 

de regenten en regentessen van het weeshuis de 30e september 1811 af. Deze maatregel werd weer 

ongedaan gemaakt bij besluit van de Souvereine Vorst van 31 december 1814. Daarbij werd o.a. 

bepaald, dat de Godshuizen, bekend onder de naam van arm-, wees-, kinder-, oudemans- en -

vrouwenhuizen enz., welke onder Frans bestuur verenigd waren, met ingang van 1 januari 1815 

wederom van elkaar zouden worden afgescheiden en dat elk zou worden bestuurd door regenten, 

leden zijnde van de gezindte, waartoe elk Godshuis tevoren behoord had. Voor zover de Godshuizen 

geen toelage genoten van ’s lands- of stadswege, zouden de gezindten hun regenten mogen kiezen, 

zoals ze dat zelf het geschiktst vonden, maar hun werd aanbevolen de regeling te volgen, welke voor 

de Godshuizen was vastgesteld, welke van ’s lands- en stadswege wel enige toelage genoten. Voor 

hen was nl. bepaald, dat het bestuur zou worden toevertrouwd aan een college van regenten, 

bestaande uit vijf leden van de gezindte, waartoe het Godshuis behoort, waarvan zoveel mogelijk de 

president lid zal moeten zijn van het plaatselijk bestuur en door hetzelve gekozen. Jaarlijks zal een 

van hen aftreden. De regenten zullen voor de huiselijke orde vijf der aanzienlijkste en geschiktste 

vrouwen als regentessen nemen, waarvan ook jaarlijks een zal aftreden. 

De le januari 1816 werd een reglement op het bestuur van het Weeshuis vastgesteld, dat in 

hoofdzaak de gegeven aanwijzingen volgde. Evenwel werden ook nog vijf toeziende regenten 

ingesteld, welke alleen zullen worden bijeengeroepen. tot het verkiezen van nieuwe regenten, tot het 

opnemen en sluiten, der jaarlijkse rekening en in buitengewone gevallen. Een van de vijf 

administrerende regenten zal jaarlijks toeziend worden en een van de toeziende administrerend, dit bij 

toerbeurt. Een van de vijf administrerende regenten zal voor één jaar president zijn, notuleren en de 

gelden beheren, maar al spoedig was niet de president, maar een der andere regenten thesaurier-

secretaris. 

Uit een memorie van 1870 blijkt, dat de inrichting dan bestuurd wordt door zeven regenten met 

medewerking van zeven regentessen en een secretaris-thesaurier. De regenten worden gekozen door 

de kerkeraad der Hervormde gemeente uit een voordracht van twee personen, door de regenten 

opgemaakt; de regentessen en de secretaris-thesaurier worden door de regenten benoemd. Wanneer 

deze verandering ten opzichte van het reglement van 1816 is ingegaan, blijkt niet. Ook later hebben 

nog verschillende reglementswijzigingen plaatsgevonden. 

Het personeel van het Weeshuis bestond uit een binnenmoeder, een binnenvader tevens 

schoolmeester, een dienstbode, een naaimaitres en twee bedelvoogden. De bedelvoogden moesten 

tweemaal per week bij de rentmeester komen informeren, of er iets te doen was en verder rustte op 

hen nog de plicht het resolutieboek ter vergadering te brengen. Samen kregen ze een gulden per 

week. Toen er in 1800 een conflict ontstond, doordat zij weigerden een weesjongen een kastijding toe 

te dienen, werd besloten deze functie af te schaffen. 

In de loop van de 20ste eeuw verminderde het aantal wezen zodanig, dat gezinsverplegïng werd 

overwogen, waartoe in 1934 overgegaan werd, zodat het gebouw, nog altijd staande, waar eens de 

Alexianen gewoond hadden, met ingang van 1 Mei ontruimd en het weeshuis gesloten werd. 
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Van het Leprozenhuis is geen stichtingsjaar of reglement bekend, maar het wordt reeds in het 

testament van Wilhelmus de Gandavo van 1273 vermeld. Men kan daarvoor zien in de “Geschiedenis 

van het Bisdom ’s-Hertogenbosch” door Schutjes. Het lag buiten de Hinthamerpoort op den 

Eyendonck, links van de straatweg. Het bestuur werd gevoerd door twee provisoren, leden van het 

stadsbestuur. Rekening werd gehouden door de meester en rector, wiens titel in de loop van de I7de 

eeuw veranderde in rentmeester. Middelerwijl nam het aantal leprozen zo af, dat een afzonderlijk 

tehuis geen reden van bestaan meer had. Bij resolutie van 7 februari 1687 besloot het stedelijk 

bestuur de inkomsten der Leprozen aan het Weeshuis toe te voegen. 

 

Van de geschiedenis der Baar van de Gelovige Zielen is, ongeacht enige aantekeningen in het werk 

van J. Mosmans over de St.-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, niet meer bekend dan uit haar archief 

blijkt. De aanvang van deze fundatie is onbekend, haar bloeitijd ligt blijkbaar tussen de eerste jaren 

der l6de en der volgende eeuw. Haar bestemming, namelijk om op de hoogtijden van Alle Gelovige 

Zielen missen te doen, licht te branden en de overige onkosten te bestrijden die aan deze 

gedachtenissen verbonden waren, veranderde sindsdien meermalen en het laatst, toen de inkomsten 

in 1711 aan die van het Weeshuis werden toegevoegd. 

Van de Baar is geen reglement bekend. Er waren twee baarmeesters of provisoren, van wie een de 

administratie voerde. In 1629 verviel het doel en de gelden werden voor armenzorg, eerst voor 

uitdelingen in brood, later voor afzonderlijke ondersteuning van behoeftigen besteed. De 5de 

December 1711 besloten schepenen, gezworenen en raden der stad de inkomsten van de Baar aan 

het Weeshuis te geven. 

 

Het motiveren van de orde en de omschrijving van deze archivalia is niet alleen wenselijk, maar acht 

de derde ondergetekende zelfs geboden, omdat daarin afwijkingen van hetgeen in andere 

inventarissen gebruikelijk is, voorkomen. 

Hij heeft zich dus er rekenschap van gegeven, dat hier van vier instellingen, van drie administraties en 

dus archieven sprake is en dat daarvan één inventaris zou dienen gemaakt te worden. Zich hierover 

een oordeel te vormen, is het eerste aan de orde, omdat een inventarisatie niet zozeer de archivalia 

als wel de archieven betreft. In de plaats, die de stukken in de inventaris innemen, in de verhouding, 

die zij tot het geheel hebben, moet hun archivistieke betekenis uitgedrukt worden. 

De vier instellingen zijn het Weeshuis, het Convent der Cellebroeders, het Leprozenhuis en de Baar 

der Gelovige Zielen. 

Van het Convent zijn, behoudens een blijkbaar verdwaald stuk, slechts eigendomstitels aangetroffen 

en er is verder geen archief aanwezig. De wezen hebben hun huis, naar het schijnt, in 1566 verlaten 

en zijn bij de Cellebroeders ingetrokken. Deze hebben dus door toevallige omstandigheden de 

verzorging der wezen op zich genomen en het Weeshuis heeft de Cellebroeders overleefd en bleef tot 

1934 ter plaatse gevestigd. Ook zijn de bezittingen en misschien wel alle van het Convent aan het 

Weeshuis overgegaan, berusten althans enige titels daarvan, waarvan de oudste thans van 1484 

dateert, in het Weeshuisarchief. Hieruit volgt echter niet, dat het Weeshuis als zodanig aan het 

Convent als zodanig is opgevolgd. De Cellebroeders beoefenden de zelfheiliging en trachtten dit o.a. 

door de verzorging van de wezen te bereiken, maar zij werkten niet ten bate der wezen, gelijk de 

latere weesmeesters. Het Convent is opgeheven en zijn archief is teniet gegaan, ofschoon een 

gedeelte ervan, dat het stoffelijk bezit betrof, in de administratie van het Weeshuis opgenomen en zo 

doende bewaard gebleven is. Zo zijn deze stukken, om wille der praktijk en waarom zou het ook 

anders, blijkens de inventarissen niet bijeen gehouden, maar met die van het Weeshuis vermengd. 

De drie archieven zijn dus die van het Weeshuis, van het Leprozenhuis en van de Baar der Gelovige 

Zielen, wier onderlinge orde niet door de ouderdom van elk, maar door het tijdstip, waarop beide 

laatstgenoemde zijn gedeponeerd, bepaald wordt, Derhalve beslist niet het ogenblik, waarop beider 

inkomsten in 1687, resp. 1711 aan die van het Weeshuis werden toegevoegd, maar waarop de 

rentmeester van het Weeshuis beider administratie in 1687, resp. 1719 overgenomen heeft. Ook 

vormen zij niet als het ware de bijlagen van een besluit omtrent die overgang en zouden daarom in dat 

archief opgegaan zijn, maar zijn in de bewaarplaats van die rentmeester opgenomen geworden. 
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De archivalia van het Weeshuis zijn van den beginne af en, voor zover na te gaan, ook volledig 

bewaard. Zelfs vindt men daarbij enige, die rechtshandelingen ter voorbereiding van de oprichting van 

het Weeshuis behandelen. Hiermede worde echter niet verstaan, dat, hetgeen opgelegd is, deze 

bewaarplaats niet meer verlaten heeft, want in geval van vervreemding van rechten werden de 

betreffende titels gelicht en doorgegeven. Dit maakt begrijpelijk, waarom sommige stukken, hoewel in 

de oude inventarissen. vermeld, thans niet meer aanwezig zijn. Door die vervreemding verloren zij 

hun reden van bestaan en zelfs hun karakter van archivalia om eventueel in een andere administratie 

naar het inzicht van de administrator opnieuw dit karakter te verkrijgen. 

Het archief van het Leprozenhuis leent zich beter dan dat van het Weeshuis voor het voornemen van 

de derde ondergetekende om de aanvang van een archief en zijn verhouding tot de administratie te 

behandelen. Het Leprozenhuis is op onbekend tijdstip opgericht, maar wordt reeds in 1273 vermeld. 

Toen het hoofdzakelijk wegens het afnemen der melaatsheid geen reden van bestaan meer had, werd 

het door het stadsbestuur opgeheven en zijn inkomsten aan die van het Weeshuis toegevoegd. 

Intussen heeft niet zozeer het Huis of zelfs de wijze, waarop het beheer daarvan gevoerd werd, zijn 

aandacht als wel die, waarop dit beheer zich in de schriftelijke administratie afspiegelde. Het gaat 

hierbij niet zozeer om de rechten van het bestuur als over de functies van de huismeester, later 

rentmeester genaamd, en in het bijzonder om de wijze, waarop deze zijn administratie op schrift 

bracht en in het archief opgelegd heeft. Gegeven de oudheid en betrekkelijke onaanzienlijkheid van 

het Huis komt het hem onwaarschijnlijk voor, dat het van den beginne een schriftelijke administratie 

gehad heeft. Ook behoeft het tijdstip van aanvang daarvan niet met de datum van het thans 

aanwezige oudste stuk samen te vallen, met welke datum hij, om nauwkeurig te zijn, niet het tijdstip 

van uitgifte daarvan noch van ontvangst of van behandeling, maar van zijn bestemming als archiefstuk 

door de geadresseerde, gevolgd door zijn oplegging bedoelt. 

Omtrent het tijdstip van aanvang van het overgeleverde archief lichten ons enige stukken in. Vooreerst 

verklaren twee beëdigde getuigen bij gelegenheid van een in 1492 door het Huis gevoerd proces, dat 

zij altijd gehoord hebben, dat een cijnsbrief van het Huis in de eerste grote stadsbrand van 1419 in het 

huis van de H. Geest, het latere zogenaamde Geefhuis, verbrand is, waar dus blijkbaar de 

bewaarplaats van het archief was. Vervolgens zijn er verschillende titels van eigendom in de jaren 

1420 en 1421, aangemaakt om oudere te vervangen, waarvan gezegd wordt, dat zij in genoemd jaar 

verloren gegaan zijn. Blijkbaar bewaarde de huismeester andere en het dagelijks archief te zijnen 

huize, want blijkens het cartulare van 1604 waren toen nog 10 charters aanwezig, waarvan het oudste 

van 1340 dateerde, die vóór de brand ten behoeve van het Leprozenhuis waren aangemaakt. 

Ook vangt de reeks der rekeningen, die in genoemd proces als “alde rollen van ontfanck ende 

uuytgeven” gekenmerkt worden, omdat zij inderdaad in rolvorm zijn, thans nog in 1421 aan. 

Daarentegen ontbreken de cijnsboeken, die door de rekeningen ondersteld worden en ontbraken zij 

reeds in 1492, omdat zij anders ongetwijfeld tijdens het proces ter sprake zouden gekomen zijn.Dit is 

ook niet te verwonderen, want een cijnsboek, als zijnde een hulpregister, heeft slechts tijdelijke 

waarde. Weliswaar is dit ook met de rekeningen het geval, maar deze bewaarde de rentmeester voor 

mogelijke navordering te zijnen laste. Rentmeestersrekeningen, althans de rendantsexemplaren, 

hebben tot de Franse tijd haar particulier karakter bewaard en behoren dus feitelijk niet tot het archief 

der oude administraties. 

Een resolutieboek is in een administratie als deze vóór de l7de of mogelijk 16de eeuw niet te 

verwachten en heeft vermoedelijk zelfs nooit bestaan. Het cartulare van 1604 had het doel om het 

dagelijks hanteren der titels van aankomst overbodig te maken en dus de administratie te 

vergemakkelijken. Zowel resolutieboek als cartulare zijn de aanwijzingen van een vernieuwing der 

administratie. 

Na het eerste kwart der 17de eeuw ziet men van geen giften meer melding maken, hetgeen er voor 

pleit, dat de instelling op haar terugweg was. Na de dood van de rentmeester Daniël van der Meulen, 

wiens boedel desolaat bevonden werd, besloot het stadsbestuur op 7 Februari 1687 de inkomsten van 

het Leprozenhuis aan het Weeshuis te gunnen en aan de rentmeester daarvan het beheer over te 

geven. 
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Op dit tijdstip is het archief dus gedeponeerd, maar niet afgesloten geworden, want deze rentmeester 

heeft het beheer blijkens de afzonderlijke rekeningen tot en met het jaar 1718/9 gescheiden 

gehouden, waarna dus de afsluiting geschied is. 

Van de Baar van de Gelovige Zielen werd de bestemming het laatst bij besluit van het stadsbestuur 

van 5 December 1711 veranderd, toen haar inkomsten aan die van het Weeshuis werden 

toegevoegd. Haar rentmeester zou echter de administratie levenslang behouden, zodat deze eerst in 

1718 aan de rentmeester van het Weeshuis is overgegaan. Het archief der Baar is uiteraard niet 

groot, weinig samengesteld en bovendien onvolledig. 

Uit het bovenstaande kan men tevens de motieven opmaken, op grond waarvan de onderlinge 

volgorde der afdelingen van deze archieven werd vastgesteld en waarbij als hoofdregel gold, dat de 

moderne inventaris bij gebreke van een oude het herstel der oorspronkelijke orde aan de hand der 

gegevens, die uit de stukken zijn op te maken, derhalve een restauratie beoogd heeft. 

Evenwel zijn enige oude inventarissen der drie archieven en zelfs een l6de-eeuwse bewaard 

gebleven, maar deze zijn slechts tot op zekere hoogte bruikbaar. Daaruit blijkt, dat de charters bijeen 

en zelfs afzonderlijk in dozen bewaard werden en dat deze dozen in de kist of kast het eerst voor het 

grijpen stonden. Daarna volgden de boeken en losse stukken, waarbij de cartularia voorop gingen, 

maar waarvan de volgorde overigens niet overtuigend is en vermoedelijk een feitelijke naar het uiterlijk 

was. Men kan hieruit z.i. niet meer dan een scheiding tussen charters en overige bescheiden 

opmaken, die, gelijk men hierboven zag, reeds in 1419 op feitelijke grond wegens een bewaring op 

tweeërlei plaats bestond. Vermoedelijk staat zij evenwel ook in verband met het ook van elders vast te 

stellen onderscheid tussen middeleeuwse en, zeer algemeen gesproken, Bourgondische 

administratie. 

Men kan trouwens van deze inventarissen niet meer verwachten, omdat zij wel de naam, maar niet de 

betekenis met de moderne archiefinventarissen gemeen hebben. De eerste werden opgemaakt ten 

behoeve van de overgave van het beheer door de afgetreden rentmeester of zijn erfgenamen en van 

de controle daarvan, de moderne daarentegen om het juist gebruik van het archief tot het uiterste op 

te voeren. Bij de laatste wordt bovendien uitgegaan van de mening, dat de betekenis en de waarde 

der bescheiden o.a. uit haar onderling verband blijkt. 

Een verantwoording der beschrijving van de onderdelen is hier achterwege gelaten, behalve waar het 

om een bepaalde formulering ter wille der authenticiteit gaat. Deze toch is voor de waarde der 

bescheiden van het grootste belang en de beschrijving dient daarmede rekening te houden. De derde 

ondergetekende heeft zich daarbij voor ogen gesteld, dat ieder stuk, zij het origineel of copie, zijn 

eigen doel heeft en ook zijn eigen datum zelfs in die mate, dat doel en datum de plaats van de 

archivalia in de inventaris bepalen. 

Uiteraard is er een betrekking tussen origineel en copie, in welk opzicht hij somtijds gemeend heeft 

van de copie te moeten uitgaan. In dat geval, en in het bijzonder geldt dit voor het extract, heeft hij het 

origineel dus slechts indirect vermeld en op dezelfde wijze heeft hij met de datum van dat origineel 

gehandeld. Nadat de archieven van het Gereformeerd Wees-huis na de opheffing dier instelling in 

1937 in bewaring gegeven waren (Staat van Aanwinsten 1937 no. 2), kon in genoemd jaar met de 

ordening aangevangen worden. Deze werd, na door reeds vermelde omstandigheden twee maal 

gestaakt te zijn, toen in 1947 alsnog een aantal stukken werd toe(ge)voegd (Staat van Aanwinsten 

1947 no. 8), in genoemd jaar voltooid. Met de inleiding is dit eerst in 1952 geschied. 
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INVENTARIS. 
 

 

A. HET ARCHIEF VAN HET WEESHUIS 
 

I. STUKKEN BETREFFENDE DE STICHTING EN OCTROOIEN. 

 

0. Kladtekst inleiding op deze inventaris. 

 N.B. geschenk pater v. Bavel nov. 1993. Tekst wijkt enigszins af van de gedrukte versie. 

 

1. Acte van consent door Karel V als hertog van Brabant voor mr. François van Uden om te 

mogen testeren, mits niet daarover disponerende ten behoeve van kerken, kloosters, 

godshuizen of dode hand. 1544 september 12. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien A. 

 

2. Acte van octrooi door Philips II als hertog van Brabant voor mr. Frans van Uden tot oprich-

ting van een weeshuis te ’s-Hertogenbosch aan “het Loeff bruxken”. 1561 juni 10. charter. 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien B. 

 

3. Proces-verbaal der opening van het testament d.d. 1563 januari 22 van mr. Frans van Uden, 

waarin dit testament geheel is opgenomen. 1566 december 1 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien C . 

 

4-5. Acte van consent door pater, onderpater en conventualen van het Cellebroedersklooster te 

Leuven aan hun conventskind broeder Peeter van den Houte om opgenomen te mogen 

worden in het Cellebroedersklooster te ’s-Hertogenbosch 1566 januari 5. Met acte van 

goedkeuring door de generaal der Cellebroeders te Keulen, hierdoor getransfigeerd. 1566 

Mei 2.   2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien D. 

 

6. Vidimus door schepenen van ’s-Hertogenbosch van een acte van consent door aartshertogin 

Isabella als hertogin van Brabant voor het weeshuis om alle schulden, goederen enz., 

achtergelaten door familie en vrienden van de wezen, te mogen aanvaarden, mits de 

crediteuren van een sterfhuis daarvan door een notaris een behoorlijke inventaris laten 

maken, d.d. 1598 september 5. 1598 oktober 8. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien H. 

 

7. Acte van consent door het stadsbestuur voor het weeshuis tot de verkoop van twee 

lijfrenten. 1613 juli 19. 1 stuk, 

 N.B. Inv. 1637 Octrooien P. 

 

II. AANKOMSTTITELS. 

 

a. RENTEBRIEVEN UIT DE DOMEINEN VAN BRABANT IN DE MEIERIJ 

 

8. Acte van verkoop door de Staten van Brabant aan broeder Gerit van Deventer, pater van het 

Cellebroedersconvent te ’s-Hertogenbosch, van een erfrente, groot 31 car. gl. en 5 st. 1537 

augustus 8.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 A. Met ingang van 1658 september 1 gereduceerd met de penning 20. 

 

9. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 8 car. Gl, en 15 st. 1537 augustus 8 

    1 charter 

 N.B. Inv 1637 B, Gereduceerd als boven. 
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10. Acte van verkoop als boven aan de weesmeesters van een erfrente, groot 31 car. gl. en 5 st. 

1571 februari 5.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 C. Gereduceerd als boven. 

 

11. Acte van verkoop als boven aan Elizabeth van Hunnenberch, weduwe van heer Jan van 

Brecht, ridder, van een erfrente, groot 6 car. gl. 1568 november 23. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 D. Gereduceerd als boven. De aankomstacte van 1569 april 5 ontbreekt. 

 

12. Acte van verkoop als boven aan de executeurs van het testament van heer Jacob van den 

Wijer, van Empel, priester, ten behoeve van Adriana, dochter van wijlen heer Pouwel van 

Wierdt, ten tochte en de weeskinderen ten erfrechte van een erfrente, groot 9 car. gl. 3 st. 1 

oort. 1573 juni 16.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 E, Gereduceerd als boven. 

 

13. Acte van verkoop als boven aan de weesmeesters van een erfrente, groot 17 car. gl. 1572 

juli 29.   1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 F. Gereduceerd als boven. 

 

14-15. Acte van transport door Aliet, dochter van Bernt Brouwers, aan het weeshuis van een erf-

rente, groot 3 car. gl. 1583 augustus 23. Met retroactum. 1575 september 12. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 G. Gereduceerd als boven. 

 

16-17. Testament van IJken, weduwe van Jan Roeloff Brussens houdende legaat aan het weeshuis 

van een erfrente, groot 10 car. gl. 1573 februari 12. Met retroactum. 1565 april 15. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 H. Gereduceerd als boven. 

 

18-20. Acte van transport door Mary, dochter van wijlen Dirck van Hemert, aan het weeshuis van 

een erfrente, groot 17 car. gl., na haar dood te aanvaarden onder voorwaarde, dat aan heer 

Joachim Joachims van Hemert, broeder in het klooster “Den Hage” bij Eindhoven, 

gedurende zijn leven zoveel betaald wordt, als hij voor bepaalde behoeften noodig heeft. In 

duplo. 1570 juli 11. Met retroactum. 1569 oktober 5. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 J. Gereduceerd als boven. 

 

21-22. Acte van transport door de executeurs van het testament van Anna Vijghe, weduwe van 

Aelbrecht van Deventer, aan het weeshuis van een erfrente, groot 33 car. gl. 1578 mei 31. 

Met retroactum. 1578 januari 1. 1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 K. 

 

23. Acte van transport, door Dirixken, dochter van Hendrick Cuttermans, aan het weeshuis van 

een erfrente, groot 6 car. gl. in een rente van 19 car. gl. 1586 juni 6. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 L. 

 

24-25. Acte van transport door heer Peter van Berchem priester, aan het weeshuis van een 

erfrente, groot 6 car. gl. en 5 st., na zijn dood te aanvaarden. 1590 januari 23. Met 

retroactum. 1568 mei 1. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 M. Gereduceerd als boven. 

 

26-28. Acte van transport door Marten van Balen, zoon van wijlen Frans van Balen, aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 37 car. gl. 5 st. 12 penn. in een rente van 157 car. gl. 1601 

juni 23. Met 2 aangehechte retroacta. 1586 Juli 30 en 1586 augustus 1 (vidimus van een 

acte van 1564 april 28) 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 N. 
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29-30. Acte van transport door Geerart Geerarts de Vries als man en momboir van Catharina 

Jacops aan het weeshuis van een erfrente, groot 12 car. gl. 10 st. 1607 april 6. Met 

retroactum, 1572 februari 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 0. Gereduceerd als boven. 

 

31-33. Acte van transport door Nicolaes Janss Donckers als gemachtigde van de erfgenamen van 

wijlen Marten Welmans aan het weeshuis van een erfrente, groot 12 car. gl. 10 st, 1605 

augustus 23. Met volmacht. 1605 augustus 8. Met retroactum. 1525 november 1. 

    2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 P. Gereduceerd als boven. 

 

34-42. Acte van transport door Marten Janssen van Heusden aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 50 car. gl. 1606 juli 17, Met 8 retroacta. 1571 februari 5, 1591 augustus 30 (met copie), 

1597 februari 27 (met half vergane copie), 1601 juli 10, 1606 juli 15 (met copie). 

    5 charters en 4 stukken, 

 N.B. Inv. 1637 Q. 

 

43-46. Acte van transport door Jan Gherarts van Strijp als man en momboir van Hadewich van 

Middegael aan Jan van Turnhout, Kerkmeester van St. Jan, ten behoeve van het weeshuis 

voor de ene helft, en aan heer Gielis Michiels, priester van St. Jan, voor de andere helft, van 

een erfrente, groot 31 car. gl. 5 st. 1610 juli 10. Met een copie van een testament, d.d. 1611 

februari 8, waarin heer Gielis de andere helft dezer rente aan het weeshuis legateert. Hierbij 

als bijlage een tweede exemplaar der acte van 1610 juli 10. Met retroactum. 1568 mei 6. 

    3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 R. 

 

47-48. Acte van transport door de kleinkinderen van Jan Henricxsoen aan mr. Jan, priester, zoon 

van mr. Peter van Os, van een erfrente, groot 4 car. gl. 1539 november 21. Met transfixacte. 

1536 september 12. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 S. Gereduceerd als boven. De aankomstacte voor het weeshuis 

ontbreekt. 

 

49-50. Acte van transport door Adriaen van Erp aan het weeshuis en het grootgasthuis, elk voor de 

helft, van een erfrente, groot 30 car. gl. 1614 augustus 6. Met retroactum, 1611 januari 11. 

    2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 T. 

 

51-56. Acte van transport door de executeur-testamentair van heer Jan Daems van Nuenen aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 8 car. gl. 10 st. 1617 maart 9. Met extract uit het betrokken 

testament, d.d. 1613 Augustus 14 en 5 retroacta, d.d. 1568 september 20, 1570 februari 14 

(met copie) en 1569 juli 11 (met copie). 3 charters en 3 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 V. Gereduceerd als boven. 

 

57-59. Acte van transport door de erfgenamen van mr. Nicolaes Joosten den Sceerslijper en Hille-

ken de Becker, zijn huisvrouw aan het weeshuis van een erfrente, groot 8 car. Gl. en 5 st. 

1617 juni 23. Met retroactum en bijlage. 1571 februari 27 en 1617 juni 23. 

    2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 W. Gereduceerd als boven. 

 

60-61. Extract uit een testament, d.d. 1618 juli 27, houdende legaat door Ewout Daniëls Loyen aan 

het weeshuis van een erfrente, groot 4 car. gl. Z.d. Met rentebrief. 1564 oktober 26. 

    1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 X. Gereduceerd als boven. 
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62-63. Acte van transport door Aert sMeesters als man en momboir van Weyndelken Seysse-

makers aan het weeshuis van een erfrente, groot 10 car. gl. en 10 st. in een rente van 21 

car. gl. 1620 januari 14. Met retroactum. 1568 september 17. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 IJ. Gereduceerd als boven. 

 

64. Acte van verkoop door de Staten van Brabant aan Christina, dochter van Embert Peters, van 

een erfrente, groot 18 car. gl. 1571 juni 24. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 Z. Gereduceerd als boven. De aankomstacte voor het weeshuis 

ontbreekt. 

 

65-66. Acte van transport door Dirxken, dochter van wijlen Goyaert van Goch, bagijn, aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 12 car. gl. en 10 st. 1621 februari 16. Met retroactum. 1574 

februari 13.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 AA. Gereduceerd als boven. 

 

67-70. Acte van transport door de kinderen van Dierick Scenck aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 9 car. gl. 1622 januari 26. Met extract uit een testament. d.d. 1595 oktober 19. 1622. 

Met 2 retroacta. 1564 april 26 en 1596 juli 29. 3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 BB Gereduceerd als boven. 

 

71-72. Acte van transport door mr. Isaäcq van de Graeff als commies van Willem Bentingh, 

ontvanger-generaal van de beden van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch, aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 3 gl. 19 st. en 2 penn. 1696 maart 22. Met retroactum. 

1577 februari 1.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1738 31. 

 

73-74. Acte van transport door Eustachius Coppeye Janss aan Gerard Colen ten behoeve van 

Anthoenis, zoon van wijlen Jacop Goyaerts, van een erfrente, groot 17 car. gl. 1574 

december 9. Met aangehecht retroactum. 1571 augustus 24. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1738 32. Gereduceerd als boven. 

 

75-76. Acte van transport door mr. Isaäcq van de Graeff q.q. aan het weeshuis van een erfelijke 

rente, groot bij reductie 3 gl. 19 st. en 2 penn. 1696 maart 22. Met retroactum. 1571 maart 

20.   2 charters. 

 NB. Inv. 1738 33. 

 

77. Acte van transport door Herman Cremers q.q. aan het weeshuis van een erfrente, groot 8 gl. 

3 st. 3 penn. 1696 augustus 4. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1738 34. 

 

78. Acte van transport door mr. Isaäcq van de Graeff q.q. aan het weeshuis van een erfrente, 

groot bij reductie 4 gl. 9 st. en 10 penn. 1696 maart 22. 1 charter 

 N.B. Inv. 1738 35. 

 

79-81. Acte van transport voor het weeshuis van een erfrente, bij reductie groot 15 car. gl. 1696 

maart 22. Met 2 retroacta. 1621 en 1650 (afschriften van rentebrieven d.d. 1570, 1595, 1596 

en 1598).   2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 37. Grotendeels onleesbaar en vergaan. 

 

82. Acte van transport namens Elisabeth van Els, douairière Sweerts de Landas, aan het wees-

huis van 4 renten, groot f 15-7-2, 14-1-7, 14-1-7 en 2-0-0. 1710 december 18. 1 charter. 

 NB. Inv. 1728 38, 39, 40. 
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83-88. Acte van transport door Petrus Scheffers als executeur-testamentair van Jacob Scheffers 

aan het weeshuis van een erfrente bij reductie groot 6 gl. 1719 augustus 24. Met 

verkoopconditie. 1719 juli 18. Met 4 retroacta. 1609 september 5, 1576 november 5, 1652 

januari 20, 1689 april 1. 4 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 41. 

 

89-90. Acte van transport door Anna Theresia van Beugen aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 18 gl. 1738 juni 16. Met retroactum. 1696 januari 13. 2 charters 

 N.B. Inv. 1738 42. 

 

 

b. RENTEBRIEVEN UIT DE DOMEINEN VAN BRABANT IN HET KWARTIER VAN 

ANTWERPEN. 

 

91. Verkoopconditie met proces-verbaal van toewijzing voor Herman Cremers ten behoeve van 

het weeshuis van een rente, groot 61 gl. 9 st., d.d. 1710 februari 12. Gelijktijdige copie. 

    1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 65. 

 

92-101. Acte van procuratie door Clementia Geertruyd van Els tot Boedelham, douairière Sweerts de 

Landas, aan Herman Cremers voor de verkoop van verschillende renten ten laste van de 

domeinen uit de kwartieren van ’s-Hertogenbosch en Antwerpen. 1718 september 26. Met 9 

retroacta. 1705 maart 14, 1564 oktober 31, 1570 augustus 19, 1565 april 1,1565 februari 16, 

1564 april 25, 1525 december 25, 1569 Juli 1 en 1565 september 6. 8 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 66-72. Deze renten zijn 1719 juli 11 aan het weeshuis getransporteerd. 

 

102-104. Conditie van verkoop door de kinderen Mulders van een rente, bij reductie groot 28 gl. 16 st., 

met relaas van toewijzing aan het weeshuis. 1725 januari 17. Met kwitantie van de 8Oe 

penning. 1725. Met retroactum. 1572 augustus 11. 1 charter en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 74. 

 

 

c. RENTEBRIEVEN TEN LASTE VAN DE STAD ’s-HERTOGENBOSCH. 

 

105-108. Acte van transport door de executeurs van het testament van Anna Vijghe, weduwe van 

Aelbrecht van Deventer, aan het weeshuis van een obligatie, groot 829 car. gl. en de 

verlopen rente daarvan. 1578 september 1. Hieraan gehecht een dubbel exemplaar dier 

obligatie van 1576 november 1, alsmede een request van de weesmeesters aan het 

stadsbestuur met een ongedateerde copie van een beschikking daarop van 1581 maart 21. 

    1 charter en 3 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 DD. 

 

109-111. Acte van transport door Jan Grevenraet aan Gijsbrecht van der Velde ten behoeve van 

Anneken, weduwe van Luycas Janss, ten tochte en ten behoeve van het weeshuis ten 

erfrechte van een erfrente, groot 6 rijnsgl. 1589 januari 17. Met 2 retroacta. 1513 november 

12 en 1579 mei 8.  3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 EE. Met ingang van 1644 augustus 18 gereduceerd met de penning 20. 

 

112. Acte van transport door de executeurs van het testament van Dircxken van den Stayacker, 

huisvrouw van mr. Godevaert Lombarts van Enckevoirt, aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 6 car. gl. 5 st. in een rente, groot 80 car. gl. 1591 augustus 1. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 FF. 
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113-121. Acten van transport door Gheeraert van Thulden en Maria van Gele aan het weeshuis, ieder 

voor de helft, van een erfrente, groot 75 rijnsgl. 1606 december 4 en 1607 mei 29. Met 7 

retroacta. 1601 maart 8, 1604 juli 10 (2),1604 juli 21 en ongedateerde extracten van stukken 

van 1587 juni 19 en z.j. 3 charters en 6 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 GG. 

 

122-123. Acte van transport door Jacob Antonissen van Kessel aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 55 Car. gl. 1625 januari 28. Met retroactum. 1625 januari 18. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 MM. 

 

124-126. Acte van transport als boven van een erfrente, groot 7 car. gl. 10 st. 1625 januari 28. Met 2 

retroacta, 1537 juli 16 en 1625 januari 18. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 NN. 

 

127-134. Acte van transport door heer Gijsbrecht van Hamel aan het weeshuis van een rente, groot 

90 gl. bij reductie, en van een rente, groot 45 gl. bij reductie. 1666 maart 11. Met 7 retroacta. 

1546 september 2, 1620 september 1,1631 november 18 en 21, 1633 mei 10, 11 en 14. 

    3 charters en 5 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 92 en 93. 

 

135-137. Acte van transport door de executeur-testamentair van Hester van Kessel, weduwe van 

Guiliam Donckers, aan het weeshuis van een erfrente, groot 13 car. gl. 6 st. 1 oort, 

gereduceerd op 10 gl. 8 st. 1666 maart 25. Met 2 retroacta. 1629 augustus 11 en 1635 

februari 1.  3 charters. 

 N.B. Inv. 1738 94. 

 

138. Acte van transport door de kinderen Jacob van Ouwen aan het weeshuis van een obligatie, 

groot 250 gl. 1684 mei 24. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1738 97. 

 

139. Extract uit het testament van Belia van der Gall, huisvrouw van Johan van Zutphen, d.d. 

1675 augustus 12, houdende legaat voor het weeshuis, groot f 1000, zijnde de helft van een 

obligatie. 1693.  1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 98. 

 

140-141. Acte van transport door de erven van Cornelis Petz, weduwe van prof. Lucas van Eijbergen, 

aan het weeshuis van een obligatie, groot 1000 gl., op het fonds van de barakken. 1748 

januari 16. Met retroactum, d.d. 1746. Afschrift. 1748. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 130. 

 

142. Acten van transport van obligatiën op de straatweg ’s-Hertogenbosch-Eindhoven Met 

autorisatiën. 1782, 1783. 1 omslag. 

 

d. OBLIGATIES TEN LASTE VAN DE STATEN-GENERAAL. 

 

143. Onderhandse acte van transport door heer François van Bleiswijk te Delft en Wilhelmina van 

Dongen, zijn huisvrouw, van een obligatie, groot 1000 gl. 1704 december 27. 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 133. 

 

144. Onderhandse acte van transport door Jan van Bueren aan het weeshuis van een obligatie, 

groot 1600 pond. 1704 april 11. 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 134. 
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145-148. Acte van transport door Hendrik van Ourijk aan het weeshuis van een obligatie, groot f 2700. 

1732 mei 22. Met 2 retroacta 1732 mei 2 en 5 en 1732 mei 14. Met ordonnantie tot betaling 

der makelaarskosten. 1732 juni 10. 4 stukken. 

 NB. Inv. 1738 140. 

 

149-152. Acte van transport door Daniël Weltens aan het weeshuis van een obligatie, groot f 1000. 

1739 juli 30. Met 3 retroacta. 1711 maart 17, 1723 januari 19 en juni 4. 4 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 141. 

 

153-157. Acte van transport door Adolph Julius Burchart baron van Huffel en echtgenote aan het 

weeshuis van een obligatie, groot f 1500. 1739 juli 27. Met 4 retroacta. 1714 oktober 1, 1723 

december 22, 1724 november 15 en 1732 april 18. 5 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 142. 

 

158-159. Onderhandse acte van transport door Antony van Hanswijck aan het weeshuis van een 

obligatie, groot f 1000. 1763 juli 18. Met retroactum. 1754. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 138. 

 

160-161. Acte van transport door Philip Willem de Schmeling aan het weeshuis van een obligatie, 

groot f 2000. 1765 januari 14. Met retroactum. 1729 juni 27. 2 stukken. 

 

162-166. Acte van transport door Joost van Waalwijck aan het weeshuis van een obligatie, groot f 

3000. 1768 mei 14. Met 4 retroacta. 1712 juli 25, 1725 maart 21, 1761 augustus 22, 1768 

mei 4.   5 stukken. 

 

167-173. Acte van transport als boven van een obligatie, groot f 1700. 1769 februari 18. Met 5 

retroacta. 1709 mei 8, 1741 augustus 21, 1758 november 6 (2), 1769 januari 31. Met 

geleidebrief en afrekening van de makelaar. 1769. 

7 stukken. 

 

174-178. Acte van transport door Steven van den Bosch te Middelburg aan Jan van Rijn te Maassluis 

van een kleine prijsobligatie, groot 1000 ponden. 1758 november 10. Met 4 retroacta. 1742 

april 13 en december 15, 1750 april 4 en 1758 september 26. 5 stukken. 

 N.B. De acte van aankomst ontbreekt. 

 

179-182. Onderhandse acte van transport door de executeurs-testamentair van Daniël Sparenburgh 

te Schiedam aan het weeshuis van een obligatie, groot f 2000. 1769 november 2. Met 3 

retroacta. 1748, 1750, 1769. 4 stukken. 

 

183-185. Acte van transport namens Herman Carel Schneider aan het weeshuis van een obligatie, 

groot f 1000. 1787 juni 27. Met autorisatie. 1787. Met retroactum. 1786 mei 10. 3 stukken. 

 

186-187. Acte van transport door Pieter Fontein aan het weeshuis van een obligatie, groot f 1000. 

1787 augustus 9. Met retroactum. 1746 april 22. 2 stukken. 

 

e. ANDERE OBLIGATIES. 

 

188-189. Acte van scheiding en deling door de erven van Johanna Pincxteren, echtgenote van mr. 

Willem Cocquel, waarbij aan het weeshuis ten deel valt een obligatie, groot f 200, ten laste 

van het corpus van Schijndel, de helft van een kapitaal, groot ƒ 100, ten laste van Dirck 

Janse Voets en een bedrag, groot f 30-2-8. 1734 oktober 4. Met de obligatie van f 100 als 

bijlage, 1732 januari 30. 2 stukken. 
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f. ERFCIJNZEN EN EIGENDOMMEN BINNEN DE STAD. 

 

190-192. Acte van uitgifte door Henricus van Uden aan Godescalcus, zoon van Ghiselbertus, 

genaamd Elync, van een stukje erf, groot 17 pedatae, gelegen in de omgeving van het 

klooster der Minderbroeders, tegen een erfcijns, groot 8 pond en 10 st. 1465 Januari 4. Idem 

aan Theodoricus, zoon van Nicolaas Pouwels, van een stukje erf, groot 17 pedatae, tegen 

een erfcijns, groot 7 pond en 10 st. 1465 februari 1. Met retroactum, behorende bij beide 

charters. 1463 maart 26. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 PP. 

 

193. Acte van toewijzing door Goesen Heym, rentmeester van de hertog van Brabant te ’s-Herto-

genbosch, aan Henric van Uden van een erf, gelegen achter het klooster der Minderbroe-

ders, belast met een grondcijns, groot 24 penningen. 1464 juli 16. 1 charter. 

 

194-196. Legaat door Lodewijck Willems van Boxtel en Willemken van Zichen, zijn huisvrouw, aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 35 st. gaande uit een huis in de Diepstraat. Extract. 1599. 

Met 2 retroacta. 1519 juni 1 en 1549 oktober 22. 1 stuk en 2 charters. 

 NB. Inv. 1637 SS. 

 

197-199. Acte van transport door Elisabeth, dochter van wijlen Henricus Janssoen, aan Franco van 

Langel ten behoeve van de Cellebroeders van een erfcijns, groot 4 pond, gaande uit een 

huis c.a. aan het eind van de Hinthamerstraat, 1484 februari 7. Met 2 retroacta. 1470 

december 22 en 1484 februari 3. 3 charters. 

 NB. Inv. 1637 XX. 

 

199a. Schepenakte van overdracht van een erfcijns van 3 pond uit huis c.a. gelegen achter de 

Tolbrug door Arnoldus, zoon van wijlen Arnoldus van den Steen Arntszn. Aan magister 

Henricus Pelgrom t.b.v. het convent van de Cellebroeders. 1503. 1 charter 

 

200-201. Acte van transport door Margriet, weduwe van Herman Goyaerts van Sambeeck, aan het 

weeshuis van een erfcijns, groot 7 car. gl., gaande uit vijf woonkamers c.a., gelegen Achter 

de Mandemakers. 1626 maart 31. Met retroactum. 1614 maart 8. 2 charters. 

 NB. Inv. 1637 CCC*. 

 

202-204. Acte van transport door Johannes, zoon van wijlen Matheus Jacops, als man en voogd van 

Heylwig, dochter van wijlen Henricus Lamberts, aan het weeshuis van de helft van een 

erfcijns, groot 10 car. gl., gaande uit een huis c.a., gelegen op de hoek van de Grote Markt 

en de Ridderstraat, 1587 maart 25. Met 2 retroacta. 1547 december 23 en 1587 maart 17, 

24, 25.   2 charters en 1 stuk, 

 NB. Inv. 1637 CCC. 

 

205-207. Legaat door Aelken, dochter van wijlen Joost Leonarts van Vechel en weduwe van Jacop 

Joordens Pottey, aan het weeshuis van een erfrente, groot 6 car. gl., uit het huis “Den Salm”, 

gelegen op de hoek van de Kerkstraat. Extract van een testament, d.d. 1608 oktober 8. 1608 

december 15. Met 2 retroacta. 1546 maart 1, 1590 februari 3. 1 stuk en 2 charters. 

 NB. Inv. 1637 DDD. 

 

208. Acte van uitgifte ten cijns door de erfgenamen van Joorden Dieris Vogels en Jenneken 

Huygemans, zijn huisvrouw, aan Franchoys Tielmans van Zittart van een huis c.a. in de 

Korte Kerkstraat tegen een cijns, groot 21 car. gl. 17 st. 2 oort, aan Margriet, dochter der 

echtelieden, en een andere, groot 14 car. gl. 7 st. 2 oort, aan Antonisken, dochter van Floris 

Andriess de Cort en Jenneken Huygemans. 1626 februari 10. 1 charter. 

 NB. Inv. 1637 DDD. 
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209. Acte van transport door Jacob Victors aan het weeshuis van een erfcijns, groot 6 car. gl., 

gaande uit een huis c.a. in de Orthenstraat nabij de kapel van St. Eloy. 1634 oktober 17. 

    1 charter. 

 NB. Inv. 1637 GGG. 

 

210-212. Acte van verkoop door Ghijsbertus, zoon van wijlen Jordanus Arntssoen, aan mr. Petrus van 

Os ten behoeve van de Cellebroeders van een erfelijke pacht, groot 1/2 mud rogge, gaande 

uit een huis c.a. aan de Hoge Steenweg. 1505 juni 27. Met twee extracten uit een testament. 

1587, 1589.  1 charter en 2 stukken. 

 

213. Acte van procuratie door het St-Sebastiaansgilde te ’s-Hertogenbosch aan heer Arnd van 

Geldrop om namens dat gilde te procederen in zake een legaat, door heer Jan van Balen 

gemaakt ten behoeve van een wekelijkse mis ter ere van St. Sebastiaan in de St. Janskerk. 

Einde 16de eeuw.  1 charter. 

 

214-215. Acte van erkenning door de weesmeesters ten behoeve van Margareta, natuurlijke dochter 

van Jacobus Gieliss, omtrent het bezit van een in deze acte gevidimeerde acte van uitgifte 

van een erfcijns, groot 36 car. gl., uit onderpanden te ’s-Hertogenbosch. 1594 augustus 23. 

Met extract uit een testament van Peter, zoon van wijlen Jacob Gieliss, houdende legaat van 

deze erfcijns, gaande uit een huis in de Kerkstraat, d.d. 1591 juli 12. Z.j. 2 charters. 

 

216-218. Overeenkomst tusschen de weesmeesters en Cristina Ruyters, weduwe van Johan van den 

Kerchoff, omtrent een erfcijns, groot 33 car. gl. 5 st., gaande uit een huis aan de Triniteit 

naast het weeshuis. 1621 november 27. Met 2 aaneengehechte retroacta 1609 november 13 

en 16.   2 charters en 1 stuk. 

 

219-221. Acte van transport door Henrick Janssen Verheyden aan het weeshuis van een erfcijns, 

groot 8 car. gl., gaande uit de helft van een huis c.a. aan de Windmolenbergstraat naast het 

Crengestraatje. 1644 mei 24. Met retroactum. 1643 november 5. Met acte van transport door 

de kinderen van wijlen Marcelius van Ekart aan Willelmus, zoon van wijlen Heymericus 

Goyartss, van een huis c.a. aan de Windmolenbergstraat. 1537 mei 24. 3 charters. 

 

222. Acte van gelofte door Herman van Oers aan de rentmeester van het weeshuis ten behoeve 

van de weeskinderen van Anthony Verrijt van een bedrag, groot f 139-16-0, zijnde 3/5 van 

de koopsom van een die kinderen mede aanbestorven huisje aan de Brede Haven naast “de 

Bel”. 1694 maart 16. 1 charter. 

 

223-227. Acte van transport door Quirinus de Beer en Petrus van de Graft aan het weeshuis van een 

huis c.a. aan de Triniteit naast het weeshuis. 1741 november 1. Met kwitantie van de 80e en 

60e penning en verkoopconditiën. 1741. Met 2 retroacta. 1693 juli 13 en augustus 13. 

    4 stukken en 1 charter. 

 

 

g. ERFCIJNZEN EN EIGENDOMMEN BUITEN DE STAD. 

 

228. Acte van transport door Arndt Wouters van Rullen aan de Heilige Geest en het weeshuis, elk 

voor de helft, van een erfcijns, groot 24 1/2 car. gl., gaande uit een huis c.a. te Asten ter 

plaatse, genaamd “aen den Dijck”, en uit andere percelen aldaar. 1628 maart 2. 1 charter. 

 NB. Inv. 1637 2. 

 

229-232. Acte van transport door Johannes, zoon van wijlen Goeswinus van Tangeren, als man en 

voogd van Catharina, zijn huisvrouw, aan het weeshuis van een erfcijns, groot 5 pond, uit 
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een huis c.a. te Alem en uit een halve bunder aldaar, gelegen ter plaatse, genaamd “int 

Sellant” en van een erfcijns, groot 1 rijnsgulden, uit een bunder land te Alem, gelegen hij de 

Maasdijk. 1571 januari 20. Met 3 retroacta. 1487 mei 29, 1489 juni 17 en 1570 september 

30.   4 charters. 

 NB. Inv. 1637 3. 

 

233-235. Acte van transport door Johannes Ghijsbertssoen als man en voogd van Elisabeth Quappe 

aan mr. Petrus van Os ten behoeve van de Cellebroeders van een erfcijns, groot 3 beiers-

gulden, uit een huis c.a., groot 12 vaatsaten, gelegen te Berchem ter plaatse, genaamd 

Duer. 1501 oktober 12. Met 2 retroaeta. 1462 januari 20 en 1481 oktober 4. 3 charters. 

 NB. Inv. 1637 6. 

 

236-237. Acte van transport door Dierick Janss Lathouwers en Peeter Laureijns Loeniss aan het 

weeshuis van een erfcijns, groot 7 car. gl., uit enige percelen te Breugel. 1617 november 27. 

Met acte van verband. 1682 december 31. 2 charters. 

 NB. Inv. 1637 7. 

 

238-239. Acte van transport door dochter en kleinkinderen van Hillegondis, weduwe van Everardus 

Bossche, aan Petrus Quaps van een erfcijns, groot 6 pond, gaande uit een huis c.a., groot c. 

4 bunders, gelegen deels onder de vrijheid van ’s-Hertogenbosch ter plaatse, genaamd “die 

Sporct” en deels onder Berlicum. 1477 februari 26. Met retroactum van dezelfde datum. 

    2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 14. De aankomstacte aan de Cellebroeders, d.d. 1504 maart 7, 

ontbreekt. 

 

240-241. Acte van boedelscheiding tusschen de erven Petrus Quappe, waarbij aan broeder Theode-

ricus, natuurlijke zoon van Gerardus Quappe, voor de helft ten deel vallen: 1°. een erfcijns, 

groot 3 pond, uit een huis c.a., groot 2 mudsaat, te Rode ter plaatse Bovenrode, 2°. een 

erfcijns, groot 3 pond, uit een huis c.a. te Den Dungen ter plaatse ‘die Sporct’, 3°. een erf-

cijns, groot 3 pond, uit een bunder weiland te Helvoirt en een stuk weide te Oisterwijk ter 

plaatse Udenhout, 4°. een erfcijns, groot 5 pond, uit een huis c.a., groot c. 12 lopensaat, te 

Schijndel ter plaatse Wijbosch. 1501 augustus 2. Met retroactum. 1480 februari 5. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 15. 

 

242-243. Acte van uitgifte door het klooster der Cellebroeders aan Henricus, zoon van wijlen 

Rodolphus de Bever, van een stuk ploegland, groot c. 3 lopensaat, gelegen te Dinther ter 

plaatse, genaamd ‘in die Loe’, tegen een erfcijns, groot 5½ pond. 1515 maart 22. Met 

retroactum. 1496 juni 10. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 18. 

 

244. Vidimus door de schepenen van ’s-Hertogenbosch van een acte van uitgifte, d.d. 1552 no-

vember 26, door Thomas, zoon van wijlen Gevart Thomassen van Millis en Margareta, zijn 

huisvrouw, aan zijn broeder Matheus van goederen en pachten te Deurne tegen een erfcijns, 

groot 11 car. gl., met acte van erkenning door de weesmeesters van de bewaring door hen 

van de gevidimeerde acte en belofte, dat zij deze aan de blokmeesters van het Hinthamer-

eind zullen uitleveren, zo vaak deze haar nodig hebben. 1607 juni 15. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 20. 

 

245-246. Acte van transport door Anneken, dochter van wijlen Jan Diercxs, als gemachtigde door haar 

man Jacop Henrick van Kempen aan het weeshuis van een erfcijns, groot 3 car. gl., uit 2/3 

van een huis c.a,, groot 6 lopensaat, gelegen te Dinther. 1634 juli 28. Met retroactum. 1554 

februari 26.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 22a. 
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247-248. Acte van transport door Frans, zoon van wijlen Jacop Peter Lemmens, en Antonis zoon van 

Jan Dingens, aan het weeshuis van een erfcijns, groot 28 car. gl., uit onderpanden te Eersel. 

1613 augustus 30. Met attestatie. 1613 augustus 28. 1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 22. 

 

249-250. Acte van transport door heer Carolus van Vladeracken als man en voogd van Maria van 

Doern aan het weeshuis van een erfcijns, groot 4 oude schilden, uit landerijen onder 

Meerwijk. 1628 juli 13. Met retroactum. 1402 april 12. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 24. 

 

251-252. Acte van transport door Elisabeth Claesdochter van Goerl aan het weeshuis van een 

erfcijns, groot 7 car. gl., uit een stuk akkerland, groot c. 12 vaatsaten, te Geffen ter plaatse, 

genaamd ‘opten Torffput’. 1601 juli 31. Met retroactum. 1595 januari 20. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 34. 

 

253. Acte van verkoop door mr. Henrick Loeff aan het weeshuis van een erfcijns, groot 4 car. gl., 

uit onderpanden te Helvoirt. 1624 ju1i 1. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 37. 

 

254-255. Acte van verkoop door Willelmus, zoon van wijlen Ghybo van der Houtart, aan broeder 

Gerardus van Deventer ten behoeve van de Cellebroeders van een erfcijns, groot 4 

rijnsgulden, gaande uit percelen onder Nuland. 1521 december 18. Met notariëel afschrift. 

1613.   1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 41. 

 

256-257. Acte van uitgifte door Lambertus en Robbertus, zonen van wijlen Theodoricus Lambertss, 

aan Arnoldus Loyen, van een stuk ploegland, genaamd Methausland, groot c. 4 lopensaat, 

gelegen in de parochie Oss ter plaatse, genaamd ‘d’Ussende’, tegen een erfcijns, groot 18 

st. 1530 mei 27. Met aangehechte aantekening, dat deze cijns door Heilwich, weduwe van 

Lambert Remmen, is gelegateerd aan Peterken Remmen ten tochte en het weeshuis ten 

erfrechte. Z.j.e.d.  1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 48. 

 

258. Memorie omtrent de verkoop door Willem Haubrakens aan de Cellebroeders van een cijns, 

groot 6 gl., gaande uit percelen land te Schijndel, d.d. 1549 januari 14. (17de eeuw.) 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 49. 

 

259. Acte van verkoop door Gijsbert Cluytmans als man en momber van Heylken, dochter van 

Joost Thomas, aan Roeloff Wouterss van Berchem van een erfcijns, groot 7 car. gl.  gaande 

uit percelen in de parochie St.-Oedenrode onder Ollant. 1608 oktober 23. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 52. 

 

260-261. Vidimus door de schepenen van ’s-Hertogenbosch van een acte van gelofte van een 

overdracht door heer Leonius van Erp, vicaris van de kerk te Oss, Egidius van Ghele en 

Henricus van Houthem aan Johannes van Wijfliet, heer van Blaersvelt, ridder, van een 

erfcijns, groot 116 pond, gaande uit een windmolen, gelegen in de parochie van Berlicum 

tusschen het dorp Schijndel en de plaats Middelrode, met bijbehorende rechten, d.d. 1349 

maart 31, en van een acte van transport bij gerechtelijke uitwinning door Johannes Back, 

zoon van wijlen Arnoldus Berthout Bac van Tilburg, rentmeester van de hertog, aan Thomas 

Meelman en Johannes van Deventher(?) van deze cijns, d.d. 1357 augustus 2, met acte van 

gelofte door Arnoldus Stamelart van Uden aan Agnes, weduwe van Henricus van Uden, en 
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haar kinderen deze brieven altijd te hunner beschikking te zullen houden. 1434 juli 25. Met 

retroactum. 1349 maart 31. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 54. 

 

262-263. Acte van transport door Katharina, dochter van wijlen Henricus Voet, aan het 

Cellebroedersklooster van een erfcijns, groot 2 pond, uit een kamp land, groot c. één 

bunder, gelegen in de parochie Schijndel ter plaatse, genaamd “in die Everdonck”. 1524 

januari 21. Met retroactum. 1523 januari 19. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 55. 

 

264. Acte van verkoop door Johannes, zoon van Henrieus van Dijck, als man en voogd van 

Aleydis, dochter van wijlen Gerardus Lamberts, aan Margareta, dochter van wijlen Gijsbertus 

Voet, van een erfcijns, groot 1 car. gl, uit een huus c.a., groot c. 15 lopensaat, gelegen in de 

parochie Schijndel ter plaatse, genaamd “d’Lutteleyde”. 1561 april 10. 1 charter, 

 N.B. Inv. 1637 57. 

 

265. Acte van verkoop door Petrus, zoon van wijlen Johannes Oems, aan mr. Nicolaus Kuyst ten 

behoeve van Franciscus, zoon van wijlen Henricus van Uden, van een erfcijns, groot 5½ 

rijnsgl., uit percelen, gelegen in de parochie Someren ter plaatse, genaamd “Het Schoet”. 

1523 november 26. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 60. 

 

266. Acte van verkoop door Godefridus, zoon van wijlen Henricus Philipss van Helmond, en 

Johannes, zoon van wijlen Theodericus Willemss van Aelst, aan heer Johannes Peterss van 

Asten, priester, van een erfcijns, groot 9½ car. gl., uit onderpanden te Someren. 1610 

december 4.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 61. De transportacte voor het weeshuis, d.d.1619 januari 11, ontbreekt. 

 

267-275. Acte van transport door de kinderen van wijlen Henrius van Gestel en Geertrudis van den 

Grootenacker aan mr. Jacobus Donck ten behoeve van het weeshuis van een erfcijns, groot 

4 pond, gaande uit een huis c.a. te Vught in de Hoelstraet, en van een erfcijns, groot 3 pond, 

gaande uit 2 huizen c.a. te Vught in de Taterstraat. 1565 september 18. Met 8 retroacta 

1446 mei 9, 1473 augustus 19 (2), 1476 augustus 8, 1478 februari 6, 1480 december 5, 

1544 mei 27 (2).  9 charters. 

 N.B. Inv. 1637 65 en 66. 

 

276. Acte van verkoop door Marten, zoon van wijlen Cornelis Martens, aan het weeshuis van een 

erfcijns, groot 3 car gl. en 2½. st., gaande uit een huis c.a., groot c. 8 lopensaat, gelegen in 

de parochie van Hilvarenbeek ter plaatse, genaamd “Den Hoochspul”. 1636 maart 14. 

    1 charter. 

 N.B. Inv 1637 73. 

 

277. Acte van verkoop door Gevart, zoon van wijlen Welt Gevarts te Aarle bij Beek, aan het 

weeshuis van een erfcijns, groot 20 car. gl., uit percelen in de parochie van Aarle ter plaatse, 

genaamd ‘In de Coppel’. 1663 april 20. 1 charter. 

 N.B. In dorso: no. 109. 

 

278-279. Acte van transport door Maria Goyarts van Sambeeck, weduwe van Goyart Geerartss van 

den Grave, te ’s-Hertogenbosch aan de weesmeesters van een cijns, groot 7 car. gl., 

gaande uit een hooibeemd, groot 8 lopens, gelegen in de parochie Asten, en uit andere 

percelen aldaar. 1622 maart 2. Met retroactum, 1617 februari 11. 2 charters. 

 N.B. In dorso: no. 139. 
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280. Acte van transport door Gerardus, zoon van wijlen Willelmus Sanderss, aan het weeshuis 

van een erfcijns, groot 14 car. gl., gaande uit een stenen huis c.a., gelegen in de parochie 

Boxtel tusschen beide bruggen, genaamd ‘De groete Ploech’. 1605 januari 8. 1 charter. 

 N.B. Afgelost 1609 mei 28. 

 

281. Acte van handlichting door Loureyns Hermans als huurder ten behoeve van het weeshuis 

van een stuk akkerland, groot 2 lopens 17 roeden, gelegen ‘opt Winckel’ binnen de parochie 

van Breugel, genaamd ‘den voorsten acker’, door hem gehuurd van Cornelis van den 

Merendonck als executeur-testamentair van Hester van Grinsven. 1669 juli 26. 1 stuk. 

 

282. Acte van transport door Johannes Suyskens aan Thomas Aben van een erfcijns, groot 3 car. 

gl., uit onderpanden te Den Dungen, ter plaatse ‘op die Sporct’. c. 1600. Fragment. 1 charter. 

 

283. Acte van transport door Johan Anthonis Cloot van den Huysberch aan het weeshuis van een 

erfcijns, groot 6 car. gl., gaande uit percelen onder Gestel bij Oisterwijk. 1629 maart 19. 

    1 charter. 

 

284. Acte van gelofte door Mathijs Henricxss Cuyper aan het weeshuis van een erfcijns, groot 5 

car. gl., gaande uit een morgen land, gelegen onder Lith ter plaatse, genaamd ‘opten 

Huevel’. 1655 november 25. 1 charter. 

 

285. Acte van transport door Goossen, zoon van wijlen Jochim, zoon van Lambert Janss van 

Boxtel, aan Jaexken, weduwe van Anthonis, zoon van Lambert voornoemd, van zijn rechten 

in een kamp broekland, groot c. 10 hont, gelegen in de parochie van Maren ter plaatse, 

genaamd ‘in den Ham’.1612 juni 27, 1 charter. 

 

286. Acte van verkoop door Henrick Aert Reynen aan het weeshuis van een erfcijns, groot 5 car. 

gl., uit percelen onder Oss. 1660 mei 31. 1 charter. 

 

287-289. Acte van verkoop door Anthony Wouters als man van Heylken Minten aan het weeshuis van 

een erfcijns, groot 11 car. gl. 5 st., uit een huis e.a., groot c. 11 lopensaat, gelegen te Reusel 

in de Voortstraat. 1659 oktober 4. Met attestatie en kwitantie. 1659. 1 charter en 2 stukken. 

 

290. Acte van transport door officier en schepenen der hoge jurisdictie van Reusel aan het 

weeshuis van een geabandonneerde hofstede, gelegen aldaar “in den Hollande”. 1679 april 

19.   1 charter. 

 

291-292. Acte van transport 1º. door Anthonisken, dochter van Anthonis Anthonissen, aan het 

weeshuis van een erfrente, groot 2 gl. 2 st., uit onderpanden te Schijndel in d’Elschot, 2º. 

door het weeshuis aan Anthonisken voorn. van een vierde deel in de helft ener erfrente, 

groot 3 gl., uit het huis, genaamd ‘het Tafelkenront’ te ’s-Hertogenbosch achter de Tolbrug. 

1646 mei 17. Met retroactum. 1610 november 17. 2 charters. 

 

293-294. Acte van transport door de executeur-testamentair van Antonette Monicx, weduwe van mr. 

Henrick van [der] Strepen, half aan de St.-Janskerk en half aan het weeshuis van een erf-

cijns, groot 21 car. gl., uit onderpanden te Someren. 1622 April 26. Met vidimus van schepe-

nen van ’s-Hertogenbosch ener acte van transport van deze cijns d.d. 1620 september 24. 

1622 april 26.  2 charters. 

 

295-297. Acte van donatie door jhr. Henrick van Bergaigne als hoogdijkgraaf van stad en meierij van 

’s-Hertogenbosch aan het weeshuis van enige percelen onder Stiphout. 1658 maart 9. Met 2 

acten van verhuring. 1655-1658. 1 charter en 2 stukken. 
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298-299. Acte van verkoop door Adriaen Aelberts Rutthen van Haeren aan weesmeesters van een 

erfcijns, groot 5 car. gl., uit een huis c.a. te Veghel ter plaatse ‘De Hoocheynden’ bij de 

oliemolen. 1663 februari 6. Met attestatie. 1663 januari 12. 1 charter en 1 stuk. 

 

300. Acte van verkoop door Aert Gielen Jochemss aan het weeshuis van een erfrente, groot 10 

car. gl., uit enige percelen onder Veghel. 1663 april 16. 1 charter. 

 

 

h. BRIEVEN, AANGEKOMEN VAN GIELIS MICHIELSEN KRACHTENS DIENS 

TESTAMENT. 

 

301-3O3. Acte van transport door de erven van Arnolda Toelinck aan het weeshuis van een erfrente, 

groot 12 car. gl. 10 st., op stad en meierij van ’s-Hertogenbosch. 1614 juli 17. Met acte van 

vestiging dezer rente. 1543 maart 12. Met getransfigeerde acte van octrooi. 1542 november 

17.   3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 75. 

 

304-306. Acte van transport door Peeter Henrick Deniss aan Jan Willemss Bloemarts ten behoeve 

van heer Gielis Michielss, priester, van een erfrente, groot 4 rijnsgl., gereduceerd op 3 

rijnsgl. 11 st., op de stad ’s-Hertogenbosch. 1611 januari 17. Met retroacta. 1513 november 

12 en 1610 juni 28. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 77. 

 

307. Acte van gelofte door de weesmeesters aan heer Gielis Michiels, priester, van een erfcijns, 

groot 14 gl., uit de goederen van het weeshuis, hem zijn leven lang te gelden. 1612 

september 20.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 79. 

 

 

i. LANDERIJEN BUITEN DE STAD. 

 

308. Acte van scheiding en deling tusschen mr. Frans van Uden en twee andere partijen, waarbij 

hem ten deel vallen enige landerijen onder Rosmalen en Berlicum. 1560 mei 9. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1639 81. 

 

309. Acte van erfdeling tusschen het Groot Gasthuis en het weeshuis van een hoeve land te 

Rosmalen. 1596 juni 6. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 82. 

 

310-317. Acte van ontvangst door mr. Zeger Adriaenss, rentmeester van het weeshuis, ten behoeve 

van de executeurs-testamentair van de boedel van Anna Vijghe, weduwe van Aelbert van 

Deventher, van 8 Bossche schepenbrieven, betreffende 1º. een kamp hooiland binnen de 

vrijdom der stad buiten de St.-Anthonispoort achter de Baseldonck bij de nieuwe dijk, 2º. drie 

pachten, tesamen groot 2 mud 5 sester rogge, uit onderpanden te Rosmalen. 1580 maart 

28. Met 7 retroacta. 1373 augustus 7, 1395 juli 2, 1440 juli 30, 1478 januari 3, 1484 april 12, 

1518 juni 15 en z.j.  7 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 83. 

 

318. Acte van transport door Jan Roelofss, lakenkoper, aan het weeshuis van een kamp weiland, 

groot c. 5½ morgen, genaamd “De Wolffsdonck”, gelegen in de vrijdom der stad buiten de 

St.-Janspoort. 1598 februari 10. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 84. 
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319-337. Acte van transport door Jan Moins aan het weeshuis van 6 scharen weide in een grote 

kamp, genaamd “De Hooge Donck”, gelegen in de vrijdom der stad buiten de St.-Janspoort. 

16O7~ maart 19. Met 18 retroacta. 1422 september 4 (2), 1424 april 22, 1424 april 27 (2), 

1486 november 2, 1541 juni 3, 1555 augustus 19, 1502 februari 25, 1561 januari 14 (2), 

1563 juni 29 (2), 1466 januari 10, 1485 november 10, 1561 januari 14, 1606 december 30 en 

z.j.   18 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 85. 

 

338-342. Acten van transport door 1º. de sextarissen der beneficiaten der St-Janskerk, 2º. Johanna en 

Jan van Ravesteyn aan Arnd van Horenbeeck van 2 scharen weide, gelegen als boven. 

1615 december 19 en 1616 januari 5. Met kwitanties. 1616. Met donatio inter vivos van 1520 

januari 17, waardoor gestoken een acte van 1421 januari 20. 4 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 86. 

 

343-352. Acten van transport door 1º. Lambrecht van den Broeck aan het weeshuis van 2 scharen 

weide en 2º. Antonis Stevens van Orten aan het weeshuis van een schaar weide als boven. 

1607 april 21 en 1624 februari 29. Aan het eerste charter gehecht 6 retroacta. 1361 juni 25, 

1368 maart 9, 1535 april 21, 1582 mei 7, 1583 november 23 en 1606 december 13. Bij het 

tweede behoort ongedateerd afschrift van een vidimus, d.d. 1624 februari 29, ener acte van 

procuratie d.d. 1624 januari 26 en een retroactum d.d. 1466 oktober 25. 

    8 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 87. 

 

353-356. Acte van verkoop door Danyël, zoon van wijlen Iewaen Joesten, aan broeder Gerytt van 

Deventer, pater der Cellebroeders, van een kamp land, groot c. 11 hont, genaamd ‘Vrolant’, 

gelegen in de parochie van Empel, d.d. 1514 december 23. Afschrift. Z. j. Met acte van 

donatie inter vivos door Danyël voorn. aan de pater voorn. van een erfcijns, groot 2 pond, uit 

die kamp. 1514 december 22. Met retroactum. 1466 juli 13. Met copie der laatste acte. Z. j. 

    2 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 88. 

 

357-361. Acte van verpachting door Johannes van Geldrop als curator van de kinderen van wijlen 

Henricus van Uden aan Gerardus, zoon van wijlen Petrus Geritss, van een kamp, genaamd 

‘Den Boemkamp’, gelegen in de parochie van Lith ter plaatse ‘Die Nederste Weyde’. 1515 

October 25. Met acte van gelofte door Henricus van Uden. 1476 augustus 5. Met 8 retroacta. 

1403 januari 29, 1404 februari 7, 1408 januari 12. 5 charters. 

 N.B. Inv. 1637 89. 

 

362-364. Acte van transport door Michiel van Zelant aan Rodolphus Bever van een kamp, groot c. 2½ 

morgen, gelegen in de parochie van Maren ter plaatse “In den Ham” .1430 juni 23. Met acte 

van vrijwaring. 1430 juni 23. Met retroactum. 1396 november 7. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 91. 

 

365. Extract uit het testament van Henricxken van den Steynacker, weduwe van Dirck Aertss, d.d. 

1586 december 29, houdende legaat ten behoeve van het weeshuis van de Garstcamp 

onder Maren. Z.j.  1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 92. 

 

366-368. Acte van transport door de kinderen van Mariken Heymericx en Jan Janss de Leeuwe, 

echtelieden, aan het weeshuis van de helft van ½ morgen land in een kamp van 1½ morgen, 

gelegen in de parochie van Maren ter plaatse “In de Luetsche Weyen”. 1614 januari 7. Met 

retroactum. 1554 februari 27. Met verkoopconditie. 1553 december 22. 2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 93. 
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369-373. Acte van transport door Johannes van Herssel aan mr. Petrus van Os ten behoeve van de 

Cellebroeders van de helft van een kamp land, groot c. 6 morgen, gelegen in de parochie 

van Rosmalen, ter plaatse “Die Hoeven”. 1511 april 2. Met acte van vestiging door Johannes 

voorn. voor de Cellebroeders van een erfcijns, groot 10 pond op de andere helft van voorn. 

land. 1512 maart 24. Met 3 retroacta. 1486 februari 18, 1505 februari 1 en 1511 april 1. 

    5 charters. 

 N.B. Inv. 1637 95 

 

374. Acten van transport van een perceel hooiland in de Koornwaard, genaamd Bovenste Geer-

seland, en een gedeelte in een perceel hooiland in den Koornwaard, genaamd Benedenste 

Geerseland, gelegen te Alem. l9de eeuw. 1 omslag. 

 N.B. Aangekocht door het weeshuis in december 1909. 

 

375. Acte van koop van de onverdeelde helft van een perceel hooiland, gelegen te Rosmalen in 

de Elfde Rosmalense Hoeven. 1893. 1 stuk. 

 

 

j. KORENPACHTEN BUITEN DE STAD. 

 

376. Acte van verklaring door zuster Margareta, dochter van wijlen Willelmus van Vroeler, non in 

het klooster der Zwarte Zusters te ‘s-Hertogenhosch, omtrent de bewaring door haar van 

twee in extenso opgenomen acten van transport ten behoeve van de zusters en van 

Bernardus van Delft, pater der Cellebroeders, van een erfpacht, groot 7 sester rogge, uit 

onderpanden te Berlicum, beiden dd. 1487 maart 27. 1501 maart 29. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 I. 

 

377-385. Acte van transport door Arndt Evertssen, als gevolmachtigde van Marcelis Cristiaens te 

Rhenen, aan het weeshuis van ⅓ van een erfpacht, groot 3 mud rogge en 3 mud gerst, uit 

goederen, gelegen in de parochie Erp ter plaatse Keeldonk. 1626 maart 4. Met acte van 

transport als voren van ⅓ van 2 mud rogge uit onderpanden te Beek bij Aarle ter plaatse “Op 

die Donck” 1626 Maart 4. Met retroacta en bijbehorende stukken, zijnde afschriften van 

acten van 1384, 1408, 1409 en 1462 en acten van 1625 en 1626. 5 charters en 4 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 II en III. 

 

386-388. Acte van transport door Henricus, zoon van Corstianus Smits en Maria, dochter van Johan-

nes Lucass, aan het weeshuis van een erfpacht, groot ½ mud rogge, gaande uit een huis 

c.a. te Erp ter plaatse ‘Die Mostartshoeve’. 1482 januari 30 en 1537 februari 1. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 IIII. 

 

389-392. Acte van transport door Mathias, zoon van wijlen Johannes Eymsbertss, aan het weeshuis 

van een erfelijke pacht, groot 1 mud rogge, uit een akker, genaamd “den Schilt”, groot c. 11 

lopensaat, gelegen in de parochie-van Boxtel, genaamd ‘op Hoochgemonden’. 1585 maart 

26. Met 3 retroacta. 1554 september 5, 1577 april 19 en november 20. 4 charters. 

 N.B. Inv. 1637 V. 

 

393-394. Acte van transport door Hanrick van Goch aan het weeshuis van de helft van een erfelijke 

pacht, groot 10½ lopen rogge, en een erfcijns, groot 20 st., uit de helft van een huis c.a. te 

Gestel bij Oisterwijk. 1628 oktober 30. Met retroactum. 1525 juni 7. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 VII. 

 

395. Verkoopconditie door de weesmeesters van de helft van een schaar boekweit, staande op 

een akker land, groot c. 3 lopensaat, gelegen in de parochie van Gestel bij Herlaar aan het 
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Hezelaer ter plaatse, genaamd “Den Stempel” zulks ter goedmaking van een daaruitgaande 

achterstallige pacht van 1 mud 1 sester en 1 vat rogge. Met request van de weesmeesters 

aan de schepenen van ’s-Hertogenbosch en een acte van handlichting. 1649. 3 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 VIII. 

 

396-397. Acte van transport door Aleidis Quap aan mr. Petrus van Os ten behoeve van de 

Cellebroeders van een erfelijke pacht, groot één mud rogge, gaande uit percelen onder 

Helvoirt. 1502 maart 1. Met retroactum. 1461 november 24. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 IX. 

 

398-401. Acte van transport door Gillis Peterssen van Broechoven als man en momber van Maria van 

der Hoeven aan het weeshuis van een erfelijke pacht, groot ½ mud rogge, uit een huis c.a., 

groot c. 8 lopensaat, gelegen in de parochie van Helvoirt. 1625 februari 6. Met 3 retroacta. 

1444 januari 18, 1460 september 10, 1616 septemher 5. 4 charters. 

 N.B. Inv. 1637 X. 

 

402-404. Acte van transport door de kinderen van Gerardus Qwaps aan mr. Henricus Pelgrom ten 

behoeve van het klooster der Cellebroeders van een erfelijke pacht, groot 2 mud en 3½ 

lopen rogge, gaande uit percelen, gelegen in de parochie Oisterwijk te Heukelum. 1502 mei 

31. Met 2 retroacta. 1440 december 5 en 1465 mei 28. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XI. 

 

405-407. Acte van transport door Godefridus die Lu aan Henricus van Uden van een erfelijke pacht, 

groot 2 mud en 1 sester rogge, uit percelen gelegen onder de parochie van Heesch. 1506 

juni 20. Met 2 retroacta. 1385 juli 23, 1387 juni 7. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XII. 

 

408-409. Acte van transport door Catharina de Gier, weduwe van Wouter Peeterss de Weyer, aan het 

weeshuis van een erfelijke pacht, groot één mud tarwe, uit een stuk land, groot c. 7 hont, en 

uit andere percelen onder Lithoyen. 1627 mei 12. Met retroactum. 1558 mei 12. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XIII. 

 

410. Acte van gelofte door Emondus, zoon van Franco Janss., als man en voogd van Oda, doch-

ter van wijlen Johannes Ghijsbertssoen, aan mr. Petrus van Os ten behoeve van de Celle-

broeders van een erfelijke pacht, groot 1 mud rogge, uit een huis c.a., groot c. 2 bunder, 

gelegen in de parochie van Drunen ter plaatse, genaamd “Nuwenkuyck”. 1505 maart 3. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1637 XIIII. 

 

411-416. Acte van transport door de kloosters der H. Maagd Maria en Brigitta te Rosmalen aan mr. 

Johannes Lombarts ten behoeve van Henrica Loenmans, echtgenote van mr. Petrus van 

Os, van een erfelijke pacht, groot een halve malder rogge, uit een stuk ploegland, gelegen in 

de parochie van Nuland ter plaatse, genaamd “Wilshusen”. 1524 decemher 14. Met 

procuratie. 1524 december 14. Met 3 retroacta. 1447 april 13, 1466 december 24, 1471 juli 

17. Met acte, d.d. 1487 oktober 23. Afschrift. (Na 1524.) 5 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1637 XV. Voor de aankomstacte aan het weeshuis zie volgende nummer. 

 

417-419. Acte van transport door mr. Bartholomeus Loeff aan het weeshuis van verschillende erfcijn-

zen, erfpachten en renten onder Nuland, Rosmalen, Oirschot en Den Dungen. 1613 novem-

ber 7. Met 2 retroacta betreffende een erfpacht, groot 1 mud rogge, uit onderpanden te Oir-

schot onder de heerdgang van de Notelen. 1460 februari 15, 1484 maart 5. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XVI. 
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420. Acte van verkoop door Willelmus, genaamd die Smyt, aan Rutgerus, genaamd Konde, van 

een erfpacht, groot 1½ mud rogge, uit landerijen onder Oss. 1444 mei 28. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1537 XVIbis. 

 

421-436. Acten van transport door de erven van Margareta, dochter van wijlen Jan Albert Valkenss, 

aan Johannes Vyge van : 1º. een erfpacht, groot 10 lopens rogge, uit landerijen onder Ros-

malen ter plaatse, genaamd Hynen, 2º. een erfpacht, groot 1 mud rogge, uit een huis c.a. ter 

zelfder plaatse, 3º een erfpacht, groot 1 mud rogge, uit huizen en landerijen onder Rosma-

len. 1544 juni 25. Met verkoopcedule. 1544 april 18. Met 2 retroacta bij 1º. 1488 juni 23 en 

1503 oktober 18. Met extract uit een acte van transport van een akker land te Rosmalen. 

1629 februari 21. Met 4 retroacta bij 2º. 1460 maart 1 (2) en 1461 mei 23 (2). Met 4 retroacta 

bij 3º. 1456 januari 31, 1461 mei 23 en 1466 maart 27, met aangehecht retroactum, d.d. 

1440 september 23. Met acte van transport. 1505 januari 18. 14 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1637 XVIII. 

 

437-441. Acte van transport door heer Petrus van Berchem aan het weeshuis van een erfpacht, groot 

1 mud rogge, uit een huis c.a., genaamd “die Vlashoff”, groot c. 5 lopensaat, gelegen in de 

parochie van Rosmalen ter plaatse, genaamd Heze. 1590 januari 23. Met extract uit een 

testament, d.d. 1587 mei 27. Z.j. e.d. Met 3 retroacta. 1430 januari 21, 1441 februari 9 en 

1528 november 13. 5 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XVIIII. 

 

442-443. Acte van transport door Joannes en Catharina, kinderen van wijlen Livinus, aan Lambertus, 

zoon van wijlen Theodoricus Remmen, van een erfpacht, groot 1 mud rogge, uit een 

erfpacht, groot 4 mud rogge, uit een hoeve land, genaamd “Holaer”, gelegen in de parochie 

St.-Oedenrode, ter plaatse, genaamd “Onlant”, en uit een kamp bij de heide. 1586 

september 18. Met retroactum. 1441 maart 27. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XXII. 

 

444-447. Acte van transport door Catharina de Gier aan het weeshuis van erfelijke pachten uit 

landerijen order Schijndel. 1627 mei 12. Met 3 retroacta. 1469 augustus 5. 1559 januari 4 en 

1560 maart 19.  4 charters. 

 N.B. Inv. 1637 XXIII. 

 

448-450. Acte van transport door Elisabeth, weduwe van Johannes Laureyns, aan het weeshuis van 

een erfelijke pacht, groot één mud rogge, uit een erfelijke pacht, groot 2 mud rogge, gaande 

uit percelen, gelegen onder Tilburg aan de Bergdijk. 1593 oktober 16. Met 2 retroacta. 1460 

maart 15 en 1591 mei 24. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1687 XXV. 

 

451-459. Extract uit het testament van Boudewijn, zoon van Jan Willems en Elisabeth, d.d. 1625 

november 3, houdende legaat aan het weeshuis van een pacht, groot 2 mud rogge, uit 

onderpanden te Heukelum onder Oisterwijk. 1636. Met 8 retroacta. 1456 augustus 11 (4), 

1475 januari 17, 1566 december 5 (2), 1622 augustus 1. 8 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1667 XXVII. 

 

460-463. Extract uit een testament van Thomas Abrahams en Geertruydt, dochter van Matthijs van 

Herler, echtelieden, houdende legaat aan het weeshuis van een erfelijke pacht, groot een 

malder rogge uit onderpanden te Geldrop, d.d. 1629 juni 7. 1665. Met 3 retroacta. 1410 

augustus 7, 1438 april 25 en 1482 december 23. 3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 314. In dorso letter f. 
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464. Testament van Wilhelmus Hoevelmans, van Nuenen. 1457 juni 16. 1 charter. 

 N.B. In dorso letter f. “van II mauder rogs.... te Lierop”. Verderop staat nog Geldrop. 

 

465-466. Extract uit een testament van Johan Pelgrom, houdende legaat aan het weeshuis en de 

negen blokken van een erfelijke pacht, groot 11 mud rogge, uit onderpanden te St.-

Oedenrode “aen d’Eerde”, met een cijns, groot 3 pond, d.d. 1637 mei 2. Z.j. e.d. Met 

attestatie. 1656.  1 charter en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1738 428. 

 

467-469. Acte van transport, realisatie en hypotheek door Jacob, zoon van wijlen Henrick Aerts, aan 

heer Jacob Zuerius van een huis c.a., genaamd Giersbergen, groot c. een mauwersaat, 

gelegen in de parochie St-Michielsgestel ter plaatse, genaamd Thede, tot grotere zekerheid 

van het weeshuis voor de betaling van de helft van een erfelijke pacht, groot 2 mud en 3 

sester rogge. l654 januari 14. Met 2 ongedateerde memoriën. 1 charter en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1738 429. 

 

 

k. VARIA. 

 

470. Acte van afstand door Elisabeth van Uden aan haar vader Henricus van het tiende deel, 

haar competerende in de nagelaten goederen van haar moeder Adriana die Bever, tegen 

betaling van 5 rijnsgulden ‘s jaars en een jaarlijkse lijfrente, groot 3 rijnsgulden. 1508 februari 

4.   1 charter. 

 

471. Acte van gifte door Anna, dochter van wijlen Henricus van Uden en wijlen Adriana die Bever, 

aan mr. Alardus Baelyart, deken der Collegiale kerk van St. Jan, aan Johannes die Bever en 

Agnes, weduwe van Willelmus van Oss, van alle goederen, haar aanbestorven van haar ou-

ders voornoemd en van haar broeder Henricus van Uden, met acte van gelofte door Alardus 

Balyaert, Johannes die Bever en Agnes voornoemd aan Anna voornoemd voor de duur van 

haar leven  van een lijfrente, groot 25 rijnsgulden en een erfcijns; groot 12 rijnsgulden, uit 

alle goederen, bij bovenstaande acte overgegeven. 1514 oktober 14. 1 charter. 

 

472. Acte van verlening door dr. Arnulphus Rure te Orleans aan Rodolphus van Uden van het 

doctoraat in het kanonnieke recht. 1521 april 1. 1 charter. 

 

 

1. TRANSPORTBRIEVEN ENZ., WAARVAN DE SAMEMHANG MET HET ARCHIEF NIET 

BLIJKT. 

 

473. Acte van verkoop, vermoedelijk t.o.v. schepenen van Doornik, door Jehan van Emmechoven 

en Anna Manuchet, echtelieden, aan Josse Hermans van een erfelijke rente, groot 19 pond 

17 st. en 6 penn. 1581 juli 18. 1 charter. 

 N.B. Geschonden. 

 

474. Acte van transport door Johannes, zoon van mr. Danyël, schrijver der stad ’s-

Hertogenbosch, aan Truda, genaamd Wederts, van een erfcijns, groot 5 pond, uit zijn goed, 

genaamd “Proestken”, gelegen te ’s-Hertogenbosch aan de straat, strekkende van de 

Kolpertstraat naar de Oude Dieze. 1329 september 3. 1 charter. 

 

475. Acte van verkoop bij gerechtelijke uitwinning door mr. Gregorius van Besselaer aan 

Hubertus van Liebergen van een huis c.a., genaamd “Ledige Plaetsken”, gelegen te ’s-

Hertogenbosch aan het eind der Hinthamerstraat. 1587 oktober 10. 1 charter. 
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476-477. Acte van transport door Gijsbert, zoon van Jan Alberts, aan Glaudi Janss van den Betselaer 

van de helft ener dubbele woning c.a, gelegen te ’s-Hertogenbosch op het Hinthamereind bij 

de Pijnappelse poort. 1644 mei 12. Met retroactum. 1637 februari 19. 2 charters. 

 

478-479. Acte van transport door Johanna, weduwe van Henricus, zoon van Egidius Coenen, aan 

Sebastianus, zoon van Egidius Coenen, ten behoeve van hem zelf en zijn broeder Hubertus 

van het vruchtgebruik, haar competerende in een huis c.a., gelegen te ’s-Hertogenbosch aan 

de Windmolenbergstraat. 1570 maart 1. Met retroactum. 1497 juni 16. 2 charters. 

 

480. Acte van verkoop door Arnt, zoon van wijlen Dionys Diericxss, als man en momber van 

Anneken, dochter van wijlen Arnt Matheeuss, aan mr. Jan Schenckels ten tochte en aan 

diens drie kinderen, verwekt bij wijlen Elisabeth Moins, zijn tweede huisvrouw, voor de ene 

helft en aan de erven van Hillegonda Neyts, zijn eerste vrouw, voor de andere helft ten 

erfrechte van een erfcijns, groot 8 car. gl., uit een huis c.a., gelegen te ’s-Hertogenbosch in 

de Windmolenbergstraat. 1628 maart 27. 1 charter. 

 

481-484. Acte van transport door Deliana, dochter van wijlen Ludovicus van der Lynden, weduwe van 

Johannes Andriess de Leeu, alias van Erp, aan Adriana, dochter van wijlen Walterus 

IJsbrants, weduwe van Henricus Willemss van een cijns, groot 6 car. gl., uit een huis ca., 

gelegen te Asten, en uit andere onderpanden aldaar. 1611 september 19. Met 3 retroacta. 

1537 maart 29 en 1587 mei 22 (2). 4 charters. 

 

485. Testament van Katharina van Overdijck, weduwe van Petrus Zomer, alias van Goburdingen, 

houdende o.a.legaat aan Johannes van Overdijck, haar broeder, en aan Aleydis Scupers, 

ieder de helft van één mud rogge in een erfpacht,groot 1½ mud rogge uit onderpanden te 

Nuland. 1504 juni 12. 1 charter. 

 

486. Acte van verkoop door Lambertus van Brakel als man en voogd van Ida van Essche aan 

heer Jacobus Wolphaarts, priester, van een erfcijns, groot 4 pond, gaande uit een huis c.a., 

groot c. 12 vadsaten, gelegen in de parochie van Oss ter plaatse, genaamd “Op Amstel”, en 

uit een stuk land, groot 1 sester, eveneens aldaar. 1482 juni 14. 1 charter. 

 

487. Acte van verkoop door Dyrck die Cuper aan Andries Willemss van Herrick van een erfelijke 

pacht, groot 1 mud rogge, uit een huis c.a., gelegen in de parochie Someren ter plaatse 

“aent Slyven”. 1508 juli 19. 1 charter. 

 

488-490. Testament van Harnsken Niermans, huisvrouw van Gerit Barten, verleden voor schepenen 

in Sandwijck. 1671 Met testamentaire beschikkingen, d.d. 1666-1668, 1671. Afschriften 

1674.   1 charter en 2 stukken. 

 

III. STUKKEN BETREFFENDE HET ALGEMEEN BESTUUR. 

 

a. RESOLUTIEN, INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN. 

 

491-507. Resolutie-, later notulenboek. 1658-1933. 18 delen. 

 491. 1658 oktober 21 - 1679 oktober 2. 

 492. 1680 november 5 - 1727 september 23. 

 493. 1745 oktober 11 - 1753 december 28. 

 494. 1754 januari 8 - 1766 december 29. 

 495. 1767 januari 5 - 1777 september 15. 

 496. 1777 september 29 - 1792 juni 25. 

 497. 1792 juli 9 - 1808 december 19. 

  N.B. Achterin afschriften van ingekomen en uitgegane brieven. 
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 498. 1820 maart 14 - 1824 juli 13. 

 499. 1824 augustus -  1834 mei 1. 

 500. 1834 mei 13 - 1839 december 12. 

 501. 1840 januari 9 - 1845 juni 13. 

  N.B. Alleen van de administrerende regenten. 

 502. 1840 januari 11 - 1846 oktober 15. 

  N.B. Alleen van de gecombineerde vergaderingen. 

 503. 1840 januari 9 - 1850 december 30. 

  N.B. Van administrerende regenten en van gecombineerde vergaderingen. 

 504. 1851 januari 6 - 1857 december 22. 

 505. 1858 januari 4 - 1867 december 2. 

 506. 1868 januari 6 - 1890 september 29. 

 507. 1890 november 3 - 1933 juni 16. 

 507a. 1933 sept. 29 – 1968 juni 24. 

 

508. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1804- 1849. 1 omslag. 

 N.B. Niet uit alle jaren stukken aanwezig. 

 

509. Correspondentieregister. 1853 januari 12 - 1899 februari 17. 1 deel. 

 

510. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken. 1856, 1858, 1875, 1889, 1897, 

1898, 1923, 1932.  1 omslag. 

 

 

b. STUKKEN BETREFFENDE DE RECHTSTOESTAND EN REGLEMENTEN. 

 

511. Loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices du 15 pluviôse an XIII/4 Février 

1805. (Bulletin des lois no. 31.) 1 stuk. 

 

512. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Braband tot toezending aan onderscheidene 

besturen van het Kon. Besl. van 31 december 1814 betrekkelijk de regeling der armbesturen 

en pieuse gestichten, d.d. 1815 januari 10. Afschrift en met afschriften van dat Kon. Besluit. 

    3 stukken in 1 omslag. 

 

513. Stukken betreffende de rechtstoestand van het weeshuis. 1850-1856. 1 omslag. 

 

514. Stukken betreffende de rangschikking van het weeshuis ingevolge art. 2 der Armenwet. 

Afschriften. Eind l9de of begin 20ste eeuw. 1 omslag. 

 

515. Memorie omtrent de inrichting, het bestuur en de toestand van het weeshuis. 1870. In triplo. 

    3 stukken in 1 omslag. 

 

516. Huishoudelijk reglement d.d. 1834 april 8. Gedrukt. 1834. Met geschreven wijzigingen van 

1837 augustus 16.  1 stuk. 

 

517. Huishoudelijk reglement, vastgesteld 1896 december 21. Met wijziging van 1897 januari 11. 

    1 stuk. 

 

517a. Akte van wijziging statuten, waarbij ondermeer de naam gewijzigd wordt in Stichting Ger. 

Frans v. Udenhuis, 1968 juli 22. Auth. Afschrift 1968. 1 stuk 
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c. CARTULARIA EN INVENTARISSEN. 

 

518. Cartularium. c. 1610. 1 deel. 

 

519. Inventaris. Gesloten 1637 maart 7. 1 deel 

 

520. Inventaris. Opgemaakt door de rentmeester J.C. Santvoort c. 1738 en bijgehouden tot 1813. 

    1 deel. 

 

521. Proces-verbaal van overgave van de bescheiden van het weeshuis door het college van 

regenten over den Arme te ’s-Hertogenbosch aan de nieuw-optredende regenten van het 

weeshuis. Met inventaris. 1815. 2 stukken in 1 omslag. 

 

522. Inventaris. Opgemaakt c. 1878, bijgehouden tot 1935. Met los inliggende duplicaten. 1 deel. 

 

523. Rapporten van een onderzoek in het archief in verband met een door de kerkeraad der Ned. 

Herv. Gemeente toegezonden pakket stukken, afkomstig uit de nalatenschap van de regent 

mr. A.J. Korteweg. 1898. 1 omslag. 

 

 

IV. STUKKEN BETREFFENDE FUNCTIONARISSEN. 

 

524. Commissie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor mr. Mathijs Peterss als school-

meester van het armenweeshuis met ingang van Pinksteren 1613 en bij provisie voor 2 

jaren, dit bij aflijvigheid van heer Gielis Machielss, priester. 1613 mei 17. 1 stuk. 

 

525. Bevestiging van de magistraat van ’s-Hertogenbosch van de commissie van regenten van 

het weeshuis voor Jacob Engelen de Clerq tot binnenvader. 1710 september 13. 1 stuk. 

 

526. Autorisatie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor regenten tot verhoging van het 

loon van Hester Woetselt, binnenmoeder Met bijlage. 1741. 1 omslag. 

 

527. Afscheidsrede van de binnenvader en gedichten van de binnenmoeder, naaimatres en 

weeskinderen, voorgedragen bij het aftreden van regenten en regentessen op 1811 

september 30.  4 stukken in 1 omslag. 

 

528. Gedicht, voorgedragen bij het ophangen van de beeltenis van de regent G. Sterk. 1841. 

    1 stuk. 

 

529. Roosters van aftreding en vervulling van commissies van regenten. 1885-1900. 1 omslag. 

 N.B. De rooster van 1893 ontbreekt. 

 

530. Lijsten van stemgerechtigde leden van de Ned. Herv. en Waalsche Gemeenten. 1894 en 

1895.   2 stukken in 1 omslag. 

 N.B. Vermoedelijk in verband met de keuze van regenten. 

 

531. Acte van borgstelling voor Leendert Cornelis van de Ven jr. als thesaurier-secretaris. 1839 

februari 18. Met instructie. c. 1840. 2 stukken in 1 omslag. 

 

532. Inventarissen der stukken en gelden, door de regenten overgenomen van de erven van 

wijlen Leendert C. van de Ven, in leven thesaurier. Met acte van overdracht der gelden. 

1850.   3 stukken in 1 omslag. 
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V. STUKKEN BETREFFENDE WEESKINDEREN. 

 

533. Resolutie van het stadsbestuur omtrent het innemen van weeskinderen in strijd met de 

ordonnantie van het huis. 1620 januari 13. 1 stuk. 

 

534. Request der weesmeesters aan de Staten-Generaal om te gelasten, dat militairen, die 

goederen van in het huis gealimenteerde kinderen onder zich hebben, daarvan rekenschap 

doen en deze inleveren. c. 1669. 1 stuk. 

 

535. Resolutie van het stadsbestuur, houdende goedkeuring van een conventie tusschen het 

Geefhuis en het weeshuis omtrent het bestellen van kinderen in het weeshuis en de 

daarvoor te betalen vergoeding. 1767. Gedrukt. 1 stuk. 

 

536. Stukken betreffende een geschil tussen regenten van het weeshuis en die van de Algemene 

Arme over een overeenkomst, indertijd gesloten tussen regenten van het weeshuis en die 

van de H. Geest over de opname van kinderen in het weeshuis tegen een jaarlijkse vergoe-

ding van 26 mud rogge. 1834, 1835. 1 omslag. 

 

537. Missive van het college van regenten over de Armen te ’s-Hertogenbosch aan de diakenen 

der Ned. Herv. Gemeente aldaar wegens bedeling van kinderen, wier ouders niet beide 

overleden zijn, d.d. 1834 december 25. Gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 

538. Acte van certificatie van weesmeesters voor Andreas Pennincx betreffende zijn geboorte uit 

Katholieke ouders en goed zedelijk gedrag, d.d. 1612 mei 19. Concept of minuut. 1 stuk. 

 

539. Request der weesmeesters aan de magistraat tot autorisatie voor de meester van het Groot 

Ziekengasthuis tot opname tegen betaling van de weeskinderen wegens een epidemie van 

“blauwe schuyt off scheurbuyk”. Z.j. Met marginale autorisatie. 1622 mei 13. 1 stuk. 

 

540-558. Lijsten met namen der weeskinderen, soms met aantekening van inkomst en vertrek en der 

ingebrachte en later als uitzet medegegeven gelden en goederen. c. 1599 - c. 1930. 

    4 delen en 16 stukken. 

 N.B. Van 1767 af komen ook namen der weeskinderen voor in de rekeningen. 

540. c. 1599-c. 1652. 

541. c. 1620-c. 1734. 

542. 1791. 

543. 1792-1854. 

544. c. 1808. 

545. c. 1837-c. 1869. 

546. c. 1838-c. 1870. 

547. c. 1838-c. 1849. 

548. c. 1839-c. 1844. 

549. c. 1849. 

550. c. 1849-c. 1867. 

551. 1851-1894. 

552. 1866. 

553. 1867. 

554. 1869. 

555. 1881-1896. 

556. 1896. 

557. 1897. 

558. c. 1930. 

 

559. Stukken betreffende de opname van weeskinderen en de geldelijke vergoeding daarvoor. 

1639-1741.  1 omslag. 

 N.B. Specificatie is als bijlage I aan de inventaris toegevoegd. 

 

560. Aantekeningen omtrent de toelating van weeskinderen. 1820. 1 stuk. 
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561-565. Register der op ambacht bestelde weeskinderen. Met aantekening hunner verdiensten. 

1598-1811.  4 delen en 1 katern. 

 561. 1598-1686. 

  N.B. Bevat vóórin een lijst van door de weesmeesters verrichte 

werkzaamheden en een lijst der elders  geplaatste offerbussen van 1598. 

 562. 1711-1738. 

  N.B. Bevat aan de keerzijde namen der kinderen, die in het weeshuis zijn 

opgenomen ingevolge de conventie met het Geefhuis en andere 

instellingen en personen van 1720-1738. 

 563. 1739-1750. 

  N.B. Bevat de namen als boven over de jaren 1739 tot 1811. 

 564. 1750-1784. 

 565. 1750-1777. 

 

566. Overeenkomsten met werkbazen over het indienstnemen van weeskinderen. 1836. 

    5 stukken in 1 omslag. 

 

567. Rondschrijven van de regent F. W. Bondam over de verdeling van het loon der 

weesjongens. 1897. 1 stuk. 

 

568. Register van voor de weeskinderen ontvangen alimentatiekosten. 1643-c. 1686. 1 deel. 

 

569. Staten der kosten van kleding per weeskind. 1820-1824. 1 deel. 

 

570. Kladnotitie in verband met de aangifte voor de Nationale militie. c. 1850-c. 1873. 1 stuk. 

 

571. Declaratiën wegens verpleegkosten. 1894, 1895. 2 stukken in 1 omslag. 

 

572. Aantekeningen betreffende de opleiding der kinderen en hun verlof in de zomervacantie. 

1896, 1897.  5 stukken in 1 omslag. 

 

573. Stukken betreffende het beheer van goederen van wezen. Begin 17de eeuw-1837. 1 omslag. 

 N.B. Specificatie is als bijlage II aan de inventaris toegevoegd. 

 

 

VI. STUKKEN BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET GEBOUW, HET PERSONEEL 

EN DE HUISHOUDING. 

 

574. Contract met F. baron van Rijckevorsel van Kessel over een riool. Met bijlagen, o.a. afschrift 

van een contract van 1751. 1851. 1 omslag. 

 

575. Kwartaalregister van personeel. 1811-1815. 1 deel. 

 N.B. Aan de keerzijde naamstaten der wezen. 1827-1858. 

 

576. Register van huishoudelijke inkopen van ontvangen en uitgegeven rogge enz. 1683-1709. 

    1 deel 

 

577. Maandlijsten van huishoudelijke uitgaven der regentessen. 1695-1715. 1 deel. 

 

578. Register van verbruikte levensmiddelen en huishoudelijke benodigdheden. 1811-1816.1 deel. 

 

579. Register van maande1jkse huishoudelijke uitgaven. 1811-1816. 1 deel. 
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580. Inventaris van de inboedel. 1814. 1 deel. 

 

 

VII. STUKKEN BETREFFENDE HET FINANTIEEL BEHEER. 

 

a. ALGEMEEN. 

 

581. Resolutie van de magistraat tot overdracht van de inkomsten van de Baar der Gelovige 

Zielen aan het weeshuis. 1711. 1 stuk. 

 

581a. Resolutie der Staten-Generaal omtrent het geven van inlichtingen door de dorpssecretaris-

sen der Meierij aan de rentmeesters van gast- en armhuizen te ’s-Hertogenbosch omtrent 

verachterde cijnsen en renten, d.d. 1728 augustus 5. Eenvoudige gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 

581b. Lastgeving van de magistraat aan de rentmeesters der godshuizen en pieuse fundatiën 

omtrent de inrichting hunner rekeningen, d.d. 1736 mei 22. Eenvoudige gelijktijdige copie. 

    1 stuk. 

 

582. Resolutie van de magistraat betreffende het toekennen van het inkomen der Leprozen aan 

het weeshuis van 1687 februari 7. Met geschiedkundige aantekeningen. 1872. 

    4 stukken in 1 omslag. 

 

583. Stukken betreffende de liquidatie der administratie over 1811-1815  met het college van 

regenten van de Algemene Arme. c. 1815, 1828. 1 omslag. 

 

b. REKENINGEN 

 

584-854. Rekeningen. 1604/5-1933. 271 delen 

 N.B. Het rekeningjaar liep aanvankelijk van Trinitatis tot Trinitatis, sinds 1667 

onregelmatig, sinds 1677 van november tot november, sinds 1685 van oktober tot 

oktober en sinds 1746 van januari tot januari. Tot 1672 zijn verschillende 

rekeningen tot banden verenigd. In de 19de-eeuwse liggen meestal borderellen. 

Vanaf 1767 (?) voorin vaak lijsten van weeskinderen. 

 

584. 1604/5-1612/3. 

585. 1613/4-1618/9. 

586. 1619/20-1622/3. 

587. 1623/4-1626/7. 

588. 1627/8-1628/9. 

589. 1628/9 duplic. 

590. 1629/1630 maart 

14 1630 maart15-

1631Trinitatis, 

1629 december 6-

1631 Trinitatis. 

591. 1631/2-1632/3. 

592. 1633/4-1634/5. 

593. 1635/6-1636/7. 

594. 1637/8-1638/9. 

595. 1639/40-1640/1. 

596. 1641/2-1642/3. 

597. 1643/4-1644/5. 

598. 1645/6-1646/7. 

599. 1647/8-1648/9. 

600. 1649/50-1650/1. 

601. 1651/2-1652/3. 

602. 1653/4. 

603. 1654/7. 

604. 1657/8-1658/9. 

605. 1659/60-1660/1. 

606. 1661/2-I662/3. 

607. 1663/4-1664/5. 

608. 1665/6-1666/7. 

609. 1667/8-1668/9. 

610. 1669/70-1670/1 

611. 1671/2-1672/3. 

612. 1673/4. 

613. 1674/5. 

614. 1675/6. 

615. 1676/7. 

616. 1677/8. 

617. 1678/9. 

618. 1679/80. 

619. 1680/1 

620. 1681/2. 

621. 1682/3 

622. 1683/4 

623. 1684/5 

624. 1685/6 

625. 1686/7 

626. 1687/8 

627. 1688/9. 

628. 1689/90. 

629. 1690/1. 

630. 1691/2 

631. 1692/3. 

632. 1693/4. 

633. 1694/5. 

634. 1695/6. 

635. 1696/7. 

636. 1698/9. 



 32 

637. 1700/1. 

638. 1701/2. 

639. 1702/3. 

640. 1703/4. 

641. 1704/5. 

642. 1705/6. 

643. 1706/7. 

644. 1707/8. 

645. 1708/9. 

646. 1710/1. 

647. 1711/2. 

648. 1712/3. 

649. 1713/4. 

650. 1714/5. 

651. 1715/6. 

652. 1716/7. 

653. 1717/8 

654. 1718/9. 

655. 1719/20. 

656. 1720/1. 

657. 1721/2. 

658. 1722/3. 

659. 1723/4 

660. 1724/5. 

661. 1725/6. 

662. 1726/7. 

663. 1727/8. 

664. 1728/9. 

665. 1729/30. 

666. 1730/1. 

667. 1731/2. 

668. 1732/3. 

669. 1733/4. 

670. 1734/5. 

671. 1735/6. 

672. 1736/7. 

673. 1737/8. 

674. 1738/9. 

675. 1739/40 

676. 1740/1. 

677. 1741/2. 

678. 1742/3. 

679. 1743/4. 

680. 1744/5. 

681. 1746. 

682. 1747. 

683. 1748. 

684. 1749. 

685. 1750. 

686. 1751. 

687. 1752. 

688. 1753. 

689. 1754. 

690. 1755. 

691. 1756. 

692. 1757. 

693. 1758. 

694. 1759. 

695. 1760. 

696. 1761. 

697. 1762. 

698. 1763. 

699. 1764. 

700. 1765. 

701. 1766. 

702. 1767. 

703. 1768. 

704. 1769. 

705. 1770. 

706. 1771. 

707. 1772. 

708. 1773. 

709. 1774. 

710. 1775. 

711. 1776. 

712. 1777. 

713. 1778. 

714. 1779. 

715. 1780. 

716. 1781. 

717. 1782. 

718. 1783. 

719. 1784. 

720. 1785. 

721. 1786. 

722. 1790. 

723. 1791. 

724. 1792. 

725. 1793. 

726. 1794. 

727. 1796. 

728. 1799. 

729. 1800. 

730. 1804. 

731. 1805. 

732. 1806. 

733. 1807. 

734. 1808. 

735. 1809. 

736. 1815. 

737. 1816. 

738. 1817. 

739. 1818. 

740. 1819. 

741. 1820. 

742. 1821. 

743. 1822. 

744. 1823. 

745. 1824. 

746. 1825. 

747. 1826. 

748. 1827. 

749. 1828. 

750. 1829. 

751. 1830. 

752. 1831. 

753. 1832. 

754. 1833. 

755. 1834. 

756. 1835. 

757. 1836. 

758. 1837. 

759. 1838. 

760. 1839. 

761. 1840. 

762. 1841. 

763. 1842. 

764. 1843. 

765. 1844. 

766. 1845. 

767. 1846. 

768. 1847. 

769. 1848. 

770. 1849. 

771. 1850. 

772. 1851. 

773. 1852. 

774. 1853. 

775. 1854. 

776. 1855. 

777. 1856. 

778. 1857. 

779. 1858. 

780. 1859. 

781. 1860. 

782. 1861. 

783. 1862. 

784. 1863. 

785. 1864. 

786. 1865. 

787. 1866. 

788. 1867. 

789. 1868. 

790. 1869. 

791. 1870. 

792. 1871. 

793. 1872. 

794. 1873. 

795. 1874. 
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796. 1875. 

797. 1876. 

798. 1877. 

799. 1878. 

800. 1879. 

801. 1880. 

802. 1881. 

803. 1882. 

804. 1883. 

805. 1884. 

806. 1885. 

807. 1886. 

808. 1887. 

809. 1888. 

810. 1889. 

811. 1890. 

812. 1891. 

813. 1892. 

814. 1893. 

815. 1894. 

816. 1895. 

817. 1896. 

818. 1897. 

819. 1898. 

820. 1899. 

821. 1900. 

822. 1901. 

823. 1902. 

824. 1903. 

825. 1904. 

826. 1905. 

827. 1906. 

828. 1907. 

829. 1908. 

830. 1909. 

831. 1910. 

832. 1911. 

833. 1912. 

834. 1913. 

835. 1914. 

886. 1915. 

837. 1916. 

838. 1917. 

839. 1918. 

840. 1919. 

841. 1920. 

842. 1921. 

843. 1922. 

844. 1923. 

845. 1924. 

846. 1925. 

847. 1926. 

848. 1927. 

849. 1928. 

850. 1929. 

851. 1930. 

852. 1931. 

853. 1932. 

854. 1933. 

 

855. Bijlagen bij de rekening 1722/3. 3 stukken. 

 

855a. Bijlagen bij de rekening 1704-1705 en 1707-1708. 

 

856. Bijlagen bij de rekening 1932. 1 omslag. 

 

857. “Rekenboek voor Guiliam van der Meer” over 1612/13. 1 deel. 

 N.B. Dit “rekenboek” is bijna gelijkluidend met de gewone rekening. Alleen bevat ze aan 

het slot nog de uitgaven van een nieuwe behuizing. De laatste bladzijden 

ontbreken. 

 

 

c. KASBOEKEN. 

 

858-867. Journalen, kasboeken en grootboeken. 1842-1932. 10 delen. 

 858. 1842-1862. 

 859. 1863-1874. 

 860. 1853-1867. 

 861. 1868-1884. 

 862. 1885-1894. 

 863. 1895-1905. 

 864. 1906-1912. 

 865. 1913-1918. 

 866. 1919-1925. 

 867. 1926-1932. 

 

868. Register van aantekeningen, opgemaakt in verband met de rekeningen 1820 en 1821 en de 

liquidatie der financiën over 1816-1819, met journalen van ontvangst van renten en pachten, 

bijgehouden tot 1853. 1 deel. 
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869. Rekening-courant van door de rendanten van 1818 en 1819 wegens geldrenten en pachten 

ontvangen gelden, te verantwoorden aan de rendant van 1820. Met leggers der renten en 

pachten, gebaseerd op de rekening van 1809. 1 deel. 

 N.B. Houdt verband met het vorige nummer. 

 

870. Duplicaat van no. 869. 1 deel. 

 

 

d. LENINGEN. 

 

871. Register van namen der deelnemers in de geldlening 1870. 1 deel. 

 

872. Register van uitgegeven aandelen der geldlening 1870, met processen-verbaal van uitloting 

en overzicht van de stand van het waarborgfonds, met jaarrekeningen van het leningfonds. 

1870-1919.  1 deel. 

 

873. Duplicaat van no. 871. 1 deel. 

 N.B. De jaarrekeningen loopen slechts tot 1894. 

 

874. Kasboek van ontvangsten en uitgaven der geldlening 1870. 1870-1926. 1 deel. 

 

875. Ontwerp ener circulaire, opgemaakt na het gedeeltelijk mislukken der geldlening 1870.1 stuk. 

 

876. Bewijzen van ontvangst en uitgaaf, behorende bij de rekening van het leningfonds. 1872, 

1873.   1 omslag. 

 

877. Aantekeningen omtrent het leningfonds van 1870. 1895, 1896, 1904. 3 stukken. 

 

 

e. EIGENDOMMEN, RENTEN EN CIJNZEN. 

 

878-887. Manualen en leggers van renten, cijnzen, pachten enz. 1649-1937.  10 delen. 

 878. Binnen de stad. 1649-1689. 

 879. Buiten de stad. 1649-1689. 

 880. Binnen de stad. 1689-1720. 

 881. Buiten de stad. 1689-1720. 

 882. Binnen de stad.1721-1743. 

 883. Buiten de stad.1721-1743. 

 884. Binnen de stad.1773-1829. 

 885. Buiten de stad. 1773-1829. 

 886. Binnen en buiten de stad. 1830-1870. 

 887. Binnen en buiten de stad. 1870-1932, 1932-1937. 

 

888. Memorie van renten, cijnzen en pachten, land en zand, den weeskinderen toekomende uit 

het sterfhuis van Anna Vijghen en van anderen. Kort na 1584. Met akte van schepenen over 

het uitreiken van het jaarlijks inkomen van 1/5 van de goederen van Anna, 1615. 2 stukken. 

 

889. Stukken omtrent het goederenbeheer. Eind 16de eeuw-1750. 1 omslag. 

 N.B. Specificatie is als bijlage III aan de inventaris toegevoegd. 

 

890. Lastgeving van de magistraat aan weesmeesters tot invordering van het saldo der rekening 

van de overleden rentmeester Harman de Bitter. 1659 september 5. 1 stuk. 
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891. Stukken omtrent de invordering van het nadeelig saldo der laatste rekening van de gewezen 

rentmeester Steven Cousijns. 1689-1690. 1 omslag. 

 

892. Stukken betreffende de invordering van achterstallige renten en pachten. 1731. 1 omslag. 

 

893. Huurregister van vijf huizen, welke het weeshuis toebehoren. 1788-1798. 1 deel 

 

894. Loi relative au rachat des rentes foncières. Paris. 1799 December 29. 1 stuk. 

 

895. Register van bewijzen van aflossing, afgegeven door de president ingevolge art. 2 van het 

besluit van regenten d.d. 1821 maart 13. 1821-1837. 1 deel. 

 

896. Stukken betreffende de inschrijving in het grootboek der nationale schuld op naam van het 

weeshuis. 19de eeuw. 1 omslag. 

 

897. Borderellen van hypothecaire inschrijving en andere stukken betreffende renten en pachten. 

19de eeuw.  1 omslag. 

 

898. Stukken betreffende een procedure over een rente, groot f 5 en gaande uit onderpanden te 

Enschot. 1821-1832. 1 omslag. 

 

899. Stukken betreffende de wanbetaling van de rente en de aflossing van een door het weeshuis 

afgegeven schuldbekentenis, groot f 3300. c. 1823-1828. 1 omslag. 

 

900. Stukken betreffende obligatiën en renten ten laste der stad ’s-Hertogenbosch. 1871. 

    1 omslag. 

 

 

f. LEGATEN. 

 

901-903. Stukken der fundatie van Peter Jans Goris Daemss van Mil.16de-17de eeuw. 

    2 charters en 1 omslag. 

  

 901. Testament van heer Egidius Michaëlis, van Den Dungen, priester. 1600 september 

30 (charter.) 

 902. Octrooi om te mogen testeren voor heer Egidius voorn. 1596 mei 25. (charter.) 

 903. Andere stukken. 1623-1632. (omslag.) 

  N.B. Hierbij afschrift van het testament van Heylken Jansdr. van Bel, d.d. 1544 

juni 10, en een stamboom op perkament. 

 

904. Stukken betreffende de aanvaarding van het legaat Godin. 1807. 1 omslag. 

 

905. Stukken betreffende het legaat van Stephanus Ducastel en betreffende de familie Imbyze 

van Batenburg. 1e helft 19e eeuw. Met retroacta. 18e eeuw. 1 omslag. 

 

906. Stukken betreffende de aanvaarding van een legaat, groot f 3000, van L. Klösner. 1857, 

1860.   1 omslag. 

 

907. Uittreksel uit het testament van Willem de Vries te ‘s-Gravenhage, waarbij deze aan het 

weeshuis legateert een bedrag van f 1600, d.d. 1855. Met kennisgeving aan regenten en 

koninklijke machtiging tot aanvaarding. 1872, 1874. 3 stukken. 
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g. VERVAARDIGING VAN DOODKISTEN. 

 

908. Resolutie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch, waarbij aan het weeshuis het alleenrecht 

wordt gegeven tot het maken van doodkisten binnen de stad, d.d. 1675 augustus 16. 

Gedrukt 1794.  1 stuk. 

 

909. Voorwaarden voor de aanbesteding van het maken en verkopen van doodskisten, in 

tweevoud, aanbesteed aan Jan Schouw in 1675 met een gedrukte versie van dezelfde tekst 

met handgeschreven aanpassingen ten behoeve van de aanbesteding in 1800 aan Francis 

van Mosselveld. 

 1675, 1800                                                                                                                   1 omslag       

 

910-911. “Kisteboek”. Register van verkochte doodkisten. 1782-1811. 2 delen. 

 N.B. Daar het weeshuis het monopolie bezat voor de levering van doodkisten, bevat dit 

register de namen van alle Bossche overledenen. Bij velen is de woonplaats, de 

ouderdom en de doodsoorzaak vermeld. 

 910. 1782-1806. 

 911. 1795-1811. 

 

 N.B.:  zie Archiefnummer 1021 Losse stukken en kleine collecties, 1533–1994, inv.nr.   

  238 voor -waarschijnlijk- het deel over 1828-1839 

 

912. Stukken betreffende de beslissing van het gemeentebestuur tot het toekennen van het recht 

tot vervaardiging van doodkisten aan het Roomse armenweeshuis. 1805, 1806. 1 omslag. 

 

 

VIII. VARIA 

 

913. Comparitiebriefjes voor de rentmeester Santvoort als griffier der stad. 1746. 2 stukken. 

 

914. Geschiedkundige aantekening over de Baar der Gelovige Zielen. 1 stuk. 

 N.B. Overgenomen uit: J.C.A. Hezenmans, De St.-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, 1866. 

 

914a. Plattegrond van het weeshuis (1:100), door J.A. v. Dalsen, 1883. 

 N.B. Opgenomen in de HTA, rec.nr. 53046, opbergnr. A0(465). 

 

915. Verslag van een bezoek van H. M. de Koningin-Moeder en de Hertogin van Albany aan de 

gemeente ’s-Hertogenbosch, waarin opgenomen een verslag van het bezoek aan het 

weeshuis. 1905.  1 stuk. 

 N.B. Overdruk uit het gemeenteverslag van ’s-Hertogenbosch over 1905. 

 

 

IX. STUKKEN, WAARVAN DE SAMENHANG MET HET ARCHIEF NIET BLIJKT. 

 

916. Acte van venia-aetatis door het Provinciaal Bestuur van Holland voor Jacob Verhagen, 

schout van Genderen. 1797 maart 8. 1 charter. 

 

917. Rekeningen voor Johan Davervelt, kamerbewaarder. 1686. 3 stukken. 
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B. HET ARCHIEF VAN HET LEPROZENHUIS. 
 

 

I. AANKOMSTTITELS. 

 

a. RENTEBRIEVEN UIT DE DOMEINEN VAN BRABANT IN DE MEIERIJ. 

 

918. Acte van verkoop door de Staten van Brabant aan het Leprozenhuis van een erfrente, groot 

25 rijnsgl.  1525 november 1. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 1. 

 

919. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 6 car. gl. en 5 st. 1571 februari 2.1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 2. 

 

920. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 12 car. gl. en 10 st. 1568 mei 24.1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 3. 

 

921. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 8 car. gl. en 5 st. 1571 oktober 6. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 4. 

 

922. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 6 gl. en 5 st. 1564 november 8. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 5. 

 

923-924. Acte van transport door mr. Isaäck van de Graef als commies van Willem Bentingh, 

ontvanger-generaal van de beden van Brabant in de Meierij, aan het Leprozenhuis van een 

erfrente, groot 8 gl. 1696 maart 29. Met retroactum. 1564 oktober 28. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 6. 

 

925. Acte van verkoop door de Staten van Brabant aan het Leprozenhuis van een erfrente, groot 

8 car. gl. en 5 st. 1571 februari 9. 1 charter 

 N.B. Inv. 1688 7. 

 

926. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 12 car. gl. 1564 april 15. 1 charter 

 N.B. Inv. 1688 8. 

 

927. Acte van verkoop als boven van een erfrente, groot 7 car. gl. en 10 st. 1571 februari 5. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 9. 

 

928-935. Acte van transport door Johan van den Bossche als man en momber van Maria Adriaensdr. 

van Spranghe aan het Leprozenhuis van een erfrente, groot 6 car. gl. en 5 st. 1618 april 21. 

Met 7 retroacta. 1564 april 24, 1568 februari 23 (2), 1579 juli 9, 1617 mei 3, 1617 juli 15 (2). 

    6 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 10. 

 

936-943. Acte van transport door het kapittel der St.-Janskerk aan het Leprozenhuis van een erfrente, 

groot 12 car. gl. 1615 september 19. Met 7 retroacta. 1572 februari 26, 1585 april 25 (met 

copie), 1614 augustus 13, 1614 augustus 14 (met copie), 1615 september 19. 

    6 charters en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 11. 
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944-948. Acte van transport door mr. Lambert Vogels als gemachtigde van de H. Geest te Nederweert 

aan het Leprozenhuis van een rente van 20 car. gI. 1617 juli 15. Met 4 retroacta. 1570 maart 

29, 1575 oktober 12 (copie), 1579 oktober 7 en 1617 juni 23. 

 2 charters en 3 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 12. 

 

949-950. Acte van transport door mr. Isaäck van de Graaf aan het Leprozenhuis van een erfrente, bij 

reductie groot 12 car. gl. 1696 maart 29. Met retroactum. 1572 januari 28. 2 charters. 

 

951-952. Acte van transport door Hermanus Creemers aan het Leprozenhuis van een erfrente, bij re-

ductie groot 12 gl. 3 st. en 3 penn. 1696 juni 4. Met retroactum. 1563 februari 11. 2 charters. 

 

 

b. RENTEBRIEVEN TEN LASTE VAN DE STAD ’s-HERTOGENBOSCH. 

 

953-954. Kwitantie van de rentmeesters van de stad ’s-Hertogenbosch voor George de Lou als 

rentmeester van de Leprozen wegens in bewaringgeven van 1800 gl. permissiegeld. 1627 

augustus 1. Met 17e-eeuwse copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 13. 

 

955-956. Kwitantie als boven van een bedrag van f 1800. 1628 mei 17. Met copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 14. 

 

957-958. Kwitantie als boven van een bedrag van f 4000. 1634 juli 5. Met copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 15. 

 

959-960. Kwitantie als boven van een bedrag van 2000 gI., met ordonnantie van de schepenen voor 

de rentmeester der Leprozen tot afgifte van ongebruikt kasgeld. 1640. Met copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 16. 

 

961-962. Kwitantie als boven van een bedrag van f 2000. 1644 februari 9. Met copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 17. 

 

963-964. Kwitantie als boven van een bedrag van 600 gl. 1650 april 30. Met copie. 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 18. 

 

965. Obligatie, groot f 1000, o.m. ten behoeve van het Leprozenhuis. 1626. 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 19. 

 

966-968. Acte van transport door Frans van Soemeren aan het Leprozenhuis van een erfrente, groot 

10 rijnsgl. 1578 mei 7. Met 2 retroacta. 1521 december 20 en 1576 november 15. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 20. 

 

969-970. Acte van transport door Adriaentken Daniëlss van Wijck, weduwe van Laurens Cornelissen, 

aan het Leprozenhuis van een vijfde gedeelte van een erfrente, groot 24 car. gl. 1619 

december 13. Met retroactum. 1611 juli 15. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 21. 

 

971-978. Acte van transport door Elizabeth Stooters, weduwe van Jan Huybrechtsz van Campen, aan 

het Leprozenhuis van een rente van 50 gouden florijnen. 1625 juni 16. Met 7 retroacta. 1571 

maart 10, 1616 maart 10, 1625 juni 16, 1625 augustus 11, 1625 november 8, 1629 juni 16 

en een ongedateerde memorie. 2 charters en 6 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 22. 
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c. OBLIGATIES TEN LASTE VAN DE STATEN-GENERAAL. 

 

979-981. Acte van transport door Johannes Elias Martijn aan het Leprozenhuis van twee obligaties, 

ieder groot f 1000. 1712 februari 24. Met 2 retroacta. 1710 november 15 en december 10 

  .  3 stukken. 

 

 

d. ERFCIJNZEN BINNEN DE STAD. 

 

982-984. Acte van transport door Henricus van den Broek aan het Leprozenhuis van een erfrente van 

twee ponden uit een huis c.a. op het einde der Hinthamerstraat tussen de twee poorten. 

1483 november 5. Met retroacta. 1482 september 24. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 23. 

 

985-987. Acte van transport door Jaecques van Scharen als gemachtigde van de erven van Gerardt 

Pelgrom en Antonia van den Dijck, echtelieden, van een erfcijns van 3 ponden uit een huis 

c.a. aan “den Ouden Huls”. 1621 juni 8. Met retroactum, d.d. 1470 augustus 6, en acte van 

handlichting, d.d. 1621 juni 18. 2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 25. 

 

988. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van verschil-

lende erfcijnzen. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 31. 

 

989-990. Acte van transport door Arnoldus Heyme aan Katharina, natuurlijke dochter van wij]en 

Johannes van Wetten, van een erfcijns, groot 3 pond, uit een huis in de Hinthamerstraat 

naast het Meelmansgasthuis. 1430 maart 20. Met acte van afstand. 1430 maart 23. 

    2 charters. 

 N.B. In. 1688 33 

 

991. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

verschillende erfcijnzen, gelegen achter Orthen “in die Slagen”, “opten Ulenborch” en in de 

Orthenstraat. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 39. 

 

992. Acte van transport door Anna van Houwelinghen, weduwe van Arnoldus Noppen, aan het 

Leprozenhuis van 5 pond uit een erfelijke cijns van 16 pond en 4 schellingen uit erven achter 

het Minderbroedersklooster. 1561 april 21. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 42. 

 

993. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van erfcijnzen 

uit het huis van Postel en uit een erf in de Kerkstraat. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 43. 

 

994-996. Acte van uitgifte in cijns door Lambertus Bogart als rector van het Leprozenhuis aan 

Wolterus, zoon van wijlen Symon die Valkener, van twee kamers c.a., gelegen achter de 

Tolbrug tegen een erfcijns van 6 pond. 1522 april 7. Met 2 retroacta. 1521 december 24. 

    3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 44. 
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e. ERFCIJNZEN BUITEN DE STAD. 

 

997. Acte van uitgifte in cijns door Hubertus van Ghemert aan Geerlacus van Zonne van een 

huis c.a. te Orthen tegen een erfcijns van drie pond. 1396 maart 16. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 45. 

 

998. Acte van transport door Nicolaus van den Dungen als man van Jutta, dochter van wijlen 

Rutgerus, zoon van wijlen Johannes Roelofsz, aan het Leprozenhuis van een erfcijns, 

groot 6½ car. gl., uit een huis in de parochie Rosmalen ter plaatse, genaamd Heze bij 

“die Cruystraat”. 1562 januari 5. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 48. 

 

999-1002. Acte van transport door heer Johannes Trocheus prior van het klooster op de Done bij 

Heusden, aan heer Godefridus van Engelant, rector van het Leprozenhuis, van een 

erfpacht van een mud rogge uit een huis c.a. in de parochie Rosmalen ter plaatse, 

genaamd Hynen. 1610 mei 5. Met 3 retroacta. 1412 mei 21, 1451 december 10, 1493 

september 19.  4 charters. 

 N.B. Inv. 1688 49. 

 

1003-1005. Acte van uitgifte in cijns door Johannes van Tilburgh als meester van het Leprozenhuis 

aan Theodericus van den Colke van hun goederen te Rosmalen tegen een erfcijns van 

40 schellingen. 1340 maart 9. Met acte van transport door Wolterus van den Benecker 

als meester van het Leprozenhuis aan Nicolaus van Kuyck van de helft van deze cijns en 

pacht. 1448 september 27. Met een vidimus der acte van 1340. 1461 april 23. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 50. 

 

1006-1008. Acte van transport door heer Goyart van Engelant, priester, aan Dirck van Kessel ten 

behoeve van het Leprozenhuis van enige cijnzen uit gronden onder Rosmalen ter 

plaatsen, genaamd ”Brugghen”, “Eynthijndens” en “Veressel”. 1613 september 3. Met 2 

retroacta. 1565 september 20 en 1601 mei 17. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 54. 

 

1009-1013. Acte van transport door Henricxken, dochter van wijlen Dierc Henricxz, aan het 

Leprozenhuis van een erfcijns, groot 20 car. gl., uit een huis c.a., groot 4 lopensaat, 

genaamd “Jenoncken Hulters acker” en “den Pratberch”, samen een mudsaat lands 

groot, te Rosmalen. 1634 mei 23. Met 4 retroacta. 1608 december 23, 1615 januari 20, 

mei 16 en 29.  5 charters. 

 N.B. Inv. 1688 56. 

 

1014-1020. Acte van transport door Catharina van der Elsvoirt, weduwe van Jan Hoppenbrouwer, en 

Johan Vloots aan het Leprozenhuis, van een erfpacht, groot één mud rogge, uit enige 

percelen onder Berlicum ter plaatsen, genaamd “aan den Veedijck”, “Braeckvenne” en 

“Loeffoert”. 1641 augustus 3. Met kwitantie van dezelfde datum en 5 retroacta. 1462 juli 

7, 1517 december 16, 1539 augustus 19, 1565 januari 27 en 1571 september 2. 

    6 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 57. 

 

1021-1023. Acte van transport door Hector Buck als man en voogd van Agnes Mersanus en Martinus 

Beerwout als man en voogd van Bela, dochter van Agnes voornoemd, aan het Leprozen-

huis van een erfpacht, groot een halve mud rogge, uit een huis c.a., groot c.12 lopensaat, 

gelegen in de parochie Oss ter plaatse, genaamd ”Catwijck”. 1440 juni 3. Met een retro-

actum en een acte van depositie. 1421 januari 24 en 1637 juni 9. 2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 62. 
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1024. Acte van uitgifte in cijns door Arnoldus Mersman aan Zanderus, zoon van wijlen Henricus 

Sanderssoen, van een stuk land, groot c. 10 lopensaat, gelegen in de parochie Oss ter 

plaatse, genaamd “die Hetwijc”, tegen een pacht van één mud rogge. 1413 oktober 14. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 65. 

 

1025. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van erfcijn-

zen uit percelen te Geffen, te Heesch ter plaatsen, genaamd “die Hage” en “die Berct” en 

te Berchem ter plaatsen, genaamd “Duer” en “opt Laer”. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 67. 

 

1026. Acte van transport door Adriaen, zoon van wijlen Ghijsbert Janssen, aan het 

Leprozenhuis van een erfcijns, groot 4 pond, uit een halve morgen land te Maren ter 

plaatse, genaamd “opte vier stucken’. 1552 oktober 27. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 68. 

 

1027. Acte van transport door Adrianus, zoon van wijlen Ghijsbertus Janssen, aan het Lepro-

zenhuis van enige erfcijnzen te Maren ter plaatsen, genaamd “in de Marensche beem-

den’ enz. 1552 maart 26. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 71. 

 

1028-1030. Acte van uitgifte in cijns door Johannes van Goch, procurator van het Leprozenhuis, en 

Verworren Heynde en Emondus van Gemert, broeders in dat huis, aan Gerardus van 

Maren van percelen te Lithoyen tegen een erfcijns van 2 mud gerst en een halve mud 

haver. 1422 juni 4. Met 2 retroacta. 1330 oktober 25 en 1371 januari 23. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 72. 

 

1031-1035. Acten van transport door de kinderen van wijlen mr. Henricus van Oss en wijlen Maria 

Potteye aan het Leprozenhuis van een erfcijns, groot 12 car. gl., uit percelen onder 

Lithoijen ter plaatsen, genaamd “Lachershoeve” en “Ysenberch”. 1610 januari 8 en maart 

23. Met 2 retroacta. 1544 november 10 en 1566 februari 13. Met request en advies. 1610 

maart 13.  4 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 74. 

 

1036-1039. Acte van transport door Johanna Pijnappel aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot 

één mud rogge, uit de “Hoeve op Zochel” te Uden. 1502 april 16. Met 2 retroacta. 1426 

december 6 en 1502 april 16. Met transportacte, d.d. 1618 maart 1. Afschrift. Z.j. 

    3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 75. 

 

1040-1043. Acte van transport door Johanna Pijnappel aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot 

een halve mud rogge, uit een huis c.a., groot c. 4 lopensaat, te Vught tussen de 

openbare weg en de “Waterlaet”. 1502 april 16. Met 3 retroacta. 1463 oktober 5, 1466 

december 20 en 1502 april 16. 4 charters. 

 N.B. Inv. 1688 77. 

 

1044-1045. Acte van transport door Johannes van Bloys aan het Leprozenhuis van een erfpacht, 

groot één mud rogge, uit percelen onder Helvoirt ter plaatse, genaamd “Heefdensche-

broec”. 1405 december 14. Met retroactum. 1402 april 16. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 79. 
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1046-1047. Acte van transport door Daniël Kroeck aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot één 

mud rogge, uit percelen in de parochie Oisterwijk te Heukelom. 1453 juni 16. Met 

retroactum. 1446 februari 18. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 82. 

 

1048. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

erfpachten onder (Oisterwijk) ter plaatse, genaamd “In die Biesen”. 1421 maart 11. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 83. 

 

1049. Acte van transport door heer Willelmus van Os als man en voogd van Catharina van der 

Keelen aan het Leprozenhuis van een erfcijns, groot 3 car. gl. en 15 st., uit een hoeve in 

de parochie van Oisterwijk ter plaatse, genaamd Udenhout in Vinckel. 1549 maart 19. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 85. 

 

1050. Acte van transport door Daniël Kroeck aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot één 

mud rogge, uit percelen onder Gestel bij Oisterwijck, ter plaatse genaamd “Wincken-

berch”. 1453 juni 16. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 86. 

 

1051-1052. Acte van transport door Arnoldus, zoon van wijlen Yngramus, genaamd Pangelairt, aan 

het Leprozenhuis van een erfpacht, groot een halve mud rogge, uit vier lopensaat land, 

gelegen in de parochie van St.-Oedenrode ter plaatse, genaamd “Eirde”. 1443 juni 19. 

Met retroactum. 1440 juli 15. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 88. 

 

1053. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

erfcijnzen uit percelen te Berlicum en St.-Oedenrode. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 89. 

 

1054. Attestatie voor schepenen van St.-Oedenrode omtrent de waarde van een stuk land 

aldaar, met acte van persistatie. 1658. 1 stuk. 

 N.B. Hoort hij inv. 1688 89. 

 

1055. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

erfpachten uit percelen te Gemert, te Helmond achter “die Paruit” en in Bovenrode. 1421 

maart 11.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 90. 

 

1056. Verklaring als boven omtrent de verplichting tot betaling door Katharina, weduwe van 

Theodericus Diddensoen, en haar kinderen en door Johannes die Smyt, van Son aan het 

Leprozenhuis van een erfcijns, groot 5 pond, uit hun aandeel in de goederen, genaamd 

“ten Velde”, gelegen in de parochie van Son. 1420 december 5. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 91. 

 

1057. Acte van verkoop bij gerechtelijke uitwinning door Nycolaus van Lymborch aan het 

Leprozenhuis van onderpanden te Son. 1471 september 13. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 91. 

 

1058-1062. Verklaring als boven omtrent de verplichting tot betaling door Johannes, zoon van wijlen 

Johannes Dirxsoen, aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot 10 pond, uit zijn 
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aandeel in de in inv. nr. 1056 genoemde goederen. 1420 december 5. Met verklaringen 

omtrent de eigendom van bepaalde onderpanden. 1471 juni 12. 5 charters. 

 N.B. Inv. 1688 92 en 93. 

 

1063-1065. Acte van transport door Goyaert van Gael te Tongelre als man en momboir van Aleyt, 

dochter van wijlen Lambrecht Willemsz, aan het Leprozenhuis van een erfcijns, groot 5 

car. gl., uit een huis c.a., groot c. 2½ lopensaat, gelegen te Tongelre ter plaatse, 

genaamd “Oirckhoeven” aan de Groenstraat, en uit een stuk akkerland, genaamd “den 

Dooracker”, groot c. 3 lopensaat, ter plaatse voornoemd. 1614 september 17. Met een 

attestatie en een memorie. 1614 en 1622. 1 charter en 2 stukken. 

 N.B. Inv. 1688 93. 

 

1066-1067. Verklaring door Merselius van der Schueren, Johannes Naetssoen en Johannes van 

Nobergen omtrent de verplichting door hen en door Johannes Arkensoen aan het 

Leprozenhuis van een erfcijns, groot 14 pond, uit een boerenhuis, genaamd “die Hove tot 

Esp”, c.a. in de parochie van Tongelre ter plaatse, genaamd Nobergen. 1421 januari 31. 

Met een bevestigingsbrief. 1492 februari 4. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 94. 

 

1068. Verklaring door Johannes van Goch omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

erfpachten uit goederen onder Heesch ter plaatsen, genaamd “die Hege” en “die 

Herpenbeke”, te Gerwen en te Nistelrode, van welke pachten de eigendomstitels in de 

brand van 1419 waren vernietigd. 1421 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 95. 

 

1069. Acte van transport door Henricus van der Schaut aan het Leprozenhuis van een erfpacht, 

groot 2 mud rogge, uit het derde deel van een boerenhuis c.a., genaamd “’t Guet ter 

Schaut”, gelegen in de parochies van Bakel en Deurne. 1417 mei 5. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 96. 

 

1070-1071. Acte van transport door Gerardus, zoon van wijlen Daniël, zoon van Willelmus Hanss, 

aan mr. Arnoldus die Lu, priester, en Johannes van den Wiel van een erfcijns, groot 6 

car. gl., uit goederen in de parochie Someren ter plaatsen, genaamd “den Hoeffacker” en 

“die Strijp”. 1545 mei 28. Met retroactum. 1539 januari 4. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 97. 

 

1072-1074. Acte van transport door Godefridus Creyen aan het Leprozenhuis van een erfcijns, groot 

zes pond, uit goederen in de parochie Erp ter plaatse, genaamd Heze. 1564 juli 3. Met 2 

retroacta. 1457 juni 27 en 1469 mei 17. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 98. 

 

1075. Acte van transport door Jan Derkennes, loodsmeester te ’s-Hertogenbosch, aan het 

Leprozenhuis van een huis c.a. te Hintham bij het St.-Anthoniscapelleken. 1544 juni 26. 

    1 charter 

 N.B. Inv. 1688 100. 

 

1076. Verklaring door Ghibo van Vucht en Johannes van Heerlaer omtrent de afstand door 

Ghibekinus van der Heyden en Sophya, echtelieden, aan het Leprozenhuis van goederen 

in de parochie Rosmalen te Hynen en omtrent het meer dan 50-jarig bezit door het 

Leprozenhuis. 1372 januari 12. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 101. 
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1077-1078. Acte van transport door Petrus van Best aan het Leprozenhuis van een kamp in de 

parochie van Rosmalen ter plaatse, genaamd Vliedert. 1428 februari 20. Met retroactum. 

1389 april 29.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 102. 

 

1079-1080. Acte van transport door de voogden van de kinderen van Jacobus van Kleef en Hadewijn 

Darkennes aan mr. Jacobus Donck, secretaris der stad, van een stukje weiland te 

Hintham bij het Leprozenhuis naast de Vliert. 1573 april 29. Met retroactum. 1573 april 

29.   2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 103. 

 

1081-1085. Acte van transport door Johannes Spierinc als provisor van de H. Geest aan het 

Leprozenhuis van een beemd van Gerlacus van Beeldonck, gelegen onder de vrijheid 

van ’s-Hertogenbosch hij de Hinthamerdijk naast de voorste windmolen tusschen de 

gemene weg en het water naar het klooster Porta Coeli. 1466 september 30. Met 4 

retroacta. 1411 maart 27, 1411 april 22, 1416 mei 7 en 1451 juli 23. 5 charters. 

 N.B. Inv. 1688 104. 

 

1086-1088. Acte van transport door de kinderen van wijlen Theodericus Toelinc aan het Leprozen-

huis van een stukje land, gelegen in de parochie Rosmalen in de “Keersboom”. 1462 

februari 20. Met 2 bijlagen van dezelfde datum. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1089. Acte van transport door Johannes Mughoevel c.s. aan het Leprozenhuis van een stukje 

ploegland, groot c. één vadsaat, gelegen in de parochie Rosmalen in de “Keersboom”. 

1465 januari 4 . 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1090-1093. Acte van transport door Willelmus, zoon van wijlen Heymannus, aan het Leprozenhuis 

van een stukje land, groot 4½ lopensaat en 4 roeden, voorbij de landweer in de 

“Keersboom”. 1471 januari 21. Met 3 retroacta. 1414 februari 9 en 1458 januari 17 (2). 

    4 charters. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1094-1095. Acte van transport door Arnoldus van Dyeperbeke aan het Leprozenhuis van een stukje 

ploegland, groot 4 lopensaat, gelegen in de parochie Rosmalen in de “Keersboom”. 1475 

augustus 29. Met retroactum, 1472 april 3. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1096. Acte van transport door Johannes van Engelant aan het Leprozenhuis van een perceel 

land, groot c. 10½  roede, in de parochie Rosmalen in de “Keersboom”. 1475 november 

22.   1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1097. Acte van transport door Johannes, zoon van wijlen Andreas Arntsz, aan het Leprozen-

huis van een stukje roggeland, groot c. 5 lopensaat, gelegen in de parochie Rosmalen in 

de “Keersboom”. 1502 september 15. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 105. 

 

1098. Acte van erfwisseling tusschen het Leprozenhuis en Gerit van Heessel van landerijen in 

de parochie Rosmalen in de “Hoeghe Vliedert”. 1504 september 28. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 106 
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1099-1101. Acte van transport door mr. Arndt van Haubraken als gemachtigde van Jan Henricxen 

van Campen en Hillegonda, zijn echtgenote, dochter van wijlen Antonis Aert Michiels, 

aan het Leprozenhuis van een morgen hooiland in de parochie van Rosmalen ter plaatse, 

genaamd “den Legeblock”, strekkende van een sloot, genaamd “den Blockgrave” tot “de 

Roempotssche weteringhe”. 1611 juli 5. Met een procuratie. 1611 juni 14. Met 

retroactum. 1564 februari 7. 2 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1688 108. 

 

1102-1103. Acte van transport door Johannes van Zanbeke en Mechteldis van den Berghe aan het 

Leprozenhuis van de helft van twee bunders land, gelegen voor Hintham, strekkende van 

de Aa tot het erf van wijlen Thomas van Hintham. 1414 februari 27. Met retroactum. 1402 

oktober 29.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 109. 

 

1104-1105. Acte van transport als boven van een bunder land, gelegen als boven. 1414 februari 27. 

Met retroactum. 1377 januari 8. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 110. 

 

1106. Acte van transport door Johannes en Lambertus die Kock aan Jacobus van Beerze van 

een stukje weide buiten de Hinthamerpoort achter het Leprozenhuis. 1429 juli 25. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 111. 

 

1107-1108. Acte van het transport door Arnoldus die Momber aan het Leprozenhuis van het recht 

van terugkoop, dat eerstgenoemde had in een halve bunder moerasgrond, gelegen in de 

parochie van Rosmalen in den ‘Roemputt’. Met bijlage van dezelfde datum. 1455 

november 8.  2 charters. 

 N.B. Inv. 1688 113. 

 

1109. Acte van transport door Petrus van den Colck aan het Leprozenhuis van een halve 

bunder land, gelegen als boven. 1453 september 6. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 113. 

 

1110. Acte van transport door Johannes Heer aan het Leprozenhuis van een stukje land, groot 

c. een bunder, gelegen in de parochie Rosmalen als boven. 1454 januari 26. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 114. 

 

1111. Acte van transport door Johannes en Rodolphus van den Kolc aan het Leprozenhuis van 

een stukje weide, gelegen in de parochie van Rosmalen in de “Roemput” bij de 

“Brugghenstege”. 1443 april 25. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 115. 

 

1112-1114. Acte van transport door Leonardus, zoon van wijlen Petrus, zoon van Theodericus 

Peters, aan het Leprozenhuis van een kamp moerasland, groot c. 7 hont, gelegen in de 

parochie van Maren ter plaatse, genaamd “die Bemeleyen”, grenzende aan de 

“Nieuwengrave”. 1564 februari 18. Met een procuratie. 1564 januari 24. Met retroactum. 

1544 januari 12. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 116. 

 

1115. Acte van transport door Ghijsbertus, zoon van wijlen Adrianus Ghijsbertsz, aan het 

Leprozenhuis van 1½ schaar weide in een kamp, groot c. 27½  schaar weide, gelegen in 

de parochie van Maren achter de kerk op “‘t Oirt”. 1562 juli 30. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 117. 
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1116. Acte van transport door Frans, zoon van Gerart Fransz., te Berlicum ten behoeve van 

Cornelis, zoon van wijlen Willem Cornelisz., van een hofstad met een aangrenzende 

lopensaat land te Hintham. 1612 juli 13. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 121. 

 

1117. Verklaring door Johannes van Goch, omtrent het bezit door het Leprozenhuis van 

verschillende erfcijnzen uit percelen aan de “Boerdschestraet” te ’s-Hertogenbosch. 1421 

maart 11.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 123. 

 

1118-1120. Acte van transport door de momboirs van de zeven minderjarige kinderen van Anthoenis 

Woutersz.van Leeuwen aan het Leprozenhuis van een erfpacht, groot drie peters, uit 

onderpanden te Nuenen. 1553 april 8. Met 2 retroacta. 1541 januari 24 en 1553 april 8 

    3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 127. 

 

1121. Acte van transport door Willelmus van Rode aan het Leprozenhuis van c. 4 bunder land, 

gelegen in de parochie Oss ter plaatse, genaamd “Scadewijck”. 1485 april 8. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 128. 

 

1122. Acte van uitgifte door de rectoren van het Leprozenhuis aan Woltherus van Goirle van 

een huisstede te Hintham, gelegen tussen het erf van Gibo Ottensoen en de gemene 

weg, strekkende van de dijk tot de “Werfgrave”, tegen een erfcijns, groot 20 schellingen, 

en de verplichting de dijk te onderhouden. 1424 maart 16. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 130. 

 

1123-1126. Acte van transport door Willelmus van Rode aan het Leprozenhuis van een erfpacht, 

groot één mud rogge, uit een bunder land in de parochie Oss ter plaatse, genaamd 

“Scadewijck”. 1485 april 8. Met 3 retroacta. 1444 april 21, 1452 oktober 14, 1484 juli 16. 

    4 charters. 

 N.B. Inv. 1688 136. 

 

1127-1129. Acte van transport door Elysabeth, weduwe van Gheerlacus Cnode, aan het 

Leprozenhuis van een erfcijns, groot 14 pond, uit 6 bunders land, gelegen in de parochie 

Nuland ter plaatse, genaamd “Groet Nuwelant”, en uit 4 bunders land “in die Hoeven”. 

1425 juni 13. Met bijlage van dezelfde datum, waarin opgenomen de acte van 1388 

februari 24. Met retroactum. 1357 januari 23. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1688 145bis. 

 

1130-1136. Acte van transport door Wolterus en Henricus van den Hoevel aan het Leprozenhuis van 

de helft van een erfpacht, groot 4 mud rogge, uit 6 bunders land te Boxtel ter plaatse, 

genaamd “Lyemde”. 1490 maart 9. Met 6 retroacta. 1406 mei 25, 1406 juli 17, waarin 

opgenomen acte van 1403 juli 20, 1411 mei 26, 1460 oktober 31 en 1490 maart 9. 

    7 charters. 

 N.B. Inv. 1688 147. 

 

1137. Acte van gelofte door Hubertus Monic als rector van het Leprozenhuis aan Willelmus die 

Gruyter omtrent het recht van aflossing door Willelmus van een erfcijns, groot 820 pond, 

uit onderpanden te Mierlo ter plaatse “Ophout op Brandevoirt”. 1495 mei 21. 1 charter. 

 N.B. Gecancelleerd. 
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1138. Acte van uitgifte ten cijns door de erven van Johannes van Herssel alias Van Oerle aan 

Nycolaus van Herssel alias Van Oerle van verschillende goederen te Hintham tegen 

betaling van 16 car. gl. jaarlijks. 1528 december 24. 1 charter. 

 N.B. Gecancelleerd. 

 

1139-1140. Acte van verkoop door het Leprozenhuis aan heer Christianus van Schijndel, priester, 

van een erfcijns, groot 28 rijnsgulden, uit een kamp, genaamd de “Sieckenbeempt”, 

gelegen onder de vrijheid der stad buiten de Hinthamerpoort tussen de “Muntel” en de 

“Coedijck”. 1583 juni 16. Met autorisatie van 1583 mei 24. 2 charters. 

 N.B. Gecancelleerd. 

 

1141. Acte van conventie tusschen de pastoor der Collegiale kerk van St. Jacob te Leuven en 

pater en broeders van de Cellebroeders, gevestigd in genoemde parochie, omtrent de 

parochiële rechten en de vergoeding voor de exemptie van sommige daarvan, d.d. 1484 

oktober 22 Authentieke copie. 16de eeuw. 1 stuk. 

 

II. CARTULARIA EN INVENTARISSEN. 

 

1142. Cartularium. Aangelegd 1603. 1 deel. 

 

1143. Inventaris. Gesloten 1660 april 19 en 1688 april 24. 1 deel. 

 

III. STUKKEN BETREFFENDE ZIEKEN. 

 

1144. Vidimus door de schepenen van ’s-Hertogenbosch van een resolutie door de twee eerste 

leden der stad omtrent de toelating van zieken in het Leprozenhuis, d.d. 1552 maart 18. 

1615 mei 16.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1688 119. 

 

 

IV. STUKKEN BETREFFENDE HET FINANCIEEL BEHEER. 

 

1145-1206. Rekeningen 1420/1 - 1718/9. 78 rollen en delen. 

 N.B. De rekeningen zijn aanvankelijk in rolvorm, later, in elk geval sinds 1477, in 

banden verenigd en sinds 1687 per rekenjaar in afzonderlijke delen. Het jaar liep 

aanvankelijk van St. Lambert tot St. Lambert, daarna van  St. Jan tot St. Jan en ten 

slotte van Bamis tot Bamis. Met afwijkingen. De a, b…nummers zijn in 2005 

overgebracht uit collectie  afgehoorde rekeningen godshuizen etc. nrs. 33/1-15 

(JB). 

 

1145. 1420/1. 

1146. 1421/2. 

1147. 1422/3. 

1148. 1425/6. 

1149. 1428/9. 

1150. 1432/3. 

1151. 1435/6. 

1152. 1435/6 duplic. 

1153. 1439/40. 

1154. 1441/2. 

1155. 1442/3. 

1156. 1444/5. 

1157. 1445/6 slot ontbr. 

1158. 1451/2. 

1159. 1466/7 slot ontbr. 

1160. Zonder jaar fragm. 

1161. 1477/8 - 1479/80. 

 N.B. Vóórin is een deel 

van de rek. v. 1483/4 

ingenaaid. 

1161a. 1485/6. 

1161b. 1486/7. 

1161c. 1488/9 

1161d. 1489/90. 

1161e. 1495/6. 

1161f. 1499/1500. 
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1161g. 1502/3. 

1161h. 1509/10. 

1162. 1515/7 - 1524/5. 

1162a. Dubbel ex. 1517/1518. 

 N.B. Afkomstig uit archief 

Godshuizen (inv.v.Rooij nr. 

405). 

1163. 1525/6 - 1526/7. 

1164. 1527/8 - 1540/1. 

1165. 1541/2 - 1545/6. 

1165a. 1543/4. 

1166. 1546/7 - 1551/2. 

1167. 1522/3 - 1557/8. 

1168. 1558/9 - 1568/9. 

1169. 1569/70 - 1570/1. 

1169a. 1570 ? (fragment). 

1170. 1571/2 - 1577/8. 

1171. 1578/9 - 1580/1. 

1172. 1581/2 - 1588/9. 

1173. 1589/90 - 1595/6. 

1174. 1598/9 - 1602. 

1175. 1613/4 - 1620/1. 

1176. 1621/2 - 1627/8. 

1176a. 1623/4 (fragment). 

1176b. 1634/5. 

1176c. 1635/6. 

1176d. 1636/7. 

1176e. 1649 oktober 1 – 1651 

september 30. 

1177. 1659 oktober 1 - 1662 

december 22. 

1178. 1662 dec. 22 - 1672 juni 24. 

1179. 1673 april 6 - 1687 juni 24. 

1180. 1687/8. 

1181. 1688/9. 

1182. 1689/90. 

1183. 1690/1. 

1184. 1691/2. 

1185. 1692/3. 

1186. 1693/4. 

1187. 1694/5. 

1188. 1695/6. 

1189. 1696/7. 

1190. 1697/8. 

1191. 1701/2. 

1192. 1702/3. 

1193. 1703/4. 

1194. 1704/5. 

1195. 1705/6. 

1196. 1706/7. 

1197. 1707/8. 

1198. 1708/9. 

1199. 1709/10. 

1200. 1711/2. 

1201. 1712/3. 

1202. 1713/4. 

1203. 1715/6. 

1204. 1716/7. 

1205. 1717/8. 

1206. 1718/9. 

 

1207-1209. “Register van den Goeden”. Manualen van inkomsten en uitgaven. 1570-1719. 3 delen 

 1207 1570-1573. 

 1208 1574-1602. 

 1209 1687-1719. 

 

1210. Tot een band verenigde verpachtcedulen. 1663-1686. 1 deel. 

 

1211. Titels van een erfcijns, groot 5 pond, toekomende de Leprozen, gaande uit het goed “Ten 

Velde” onder de parochie van Son, d.d. 1420 en 1471. Eenvoudige copie en translaat. 

17de eeuw.  1 omslag. 

 N.B. Wellicht in verband met wanbetaling of aflossing gemaakt. Zie Inv. 1056. 

 

1212. Rekening van Wouter van Vechel, als gemachtigde van Geertruyt Gelico, weduwe van 

Henrick Vercamp, en Anthony van der Vliert, als gemachtigde van Abraham van Suste-

ren te Brugge, wegens de evictie van een tiend onder Nuenen, leenroerig aan het leenhof 

van Cranendonk. Gesloten 1688 augustus 12. Authentieke copia copiae. 1 stuk. 

 N.B. Exemplaar voor de rentmeester der Leprozen. 

 

1213. Stukken betreffende het nadelig slot der rekening van de overleden rentmeester Daniël 

van der Meulen in verband met zijn desolate boedel. 1690. 1 stuk. 
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1214. Vervalt. 

 

1215. Rekening der evictieverkoop van land onder Geffen, genaamd Ruelens Hoff, groot 6 

lopens en 11 roeden. Gesloten 1696 mei 5. 1 stuk. 
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C. HET ARCHIEF VAN DE BAAR DER GELOVIGE ZIELEN. 
 

I AANKOMSTTITELS. 

 

a. RENTEBRIEVEN TEN LASTE VAN DE STAD ’s-HERTOGENBOSCH. 

 

1216. Acte van transport door Jan Kemp en Herman van Deventer als man van Hillegonda 

Kemp aan de Baar van een erfrente, groot 10 rijnsgl. 1523 april 15. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 A. Gereduceerd op f 6. 

 

1217. Acte van verkoop door het stadsbestuur aan de Baar van een erfrente, groot 8 rijnsgl. 

1524 maart 23.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 B Gereduceerd op f 6-18-7. 

 

1218. Acte van verkoop als boven aan de Baar van een erfrente, groot 7 car gl. 10 st. 1535 

november 2.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 C. Gereduceerd op f 6-8-0. 

 

1219. Acte van verkoop als boven aan de Baar van een erfrente, groot 11 car. gl. 5 st 1537 juli 

5.   1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 D. Gereduceerd op f 7-4-0. 

 

1220-1221. Acte van verkoop als boven aan Gertruyd, dochter van wijlen Jan Cort Janss, “den 

spelmaker”, van een erfrente, groot 2 car. gl. 10 st. 1539 januari 27. Met extract uit een 

testament, waarbij genoemde Gertruyd de helft van deze rente testeert aan de Baar, d.d. 

1549 september 9. 1 charter en 1 stuk 

 N.B. Inv. 1694 F. Gereduceerd op f 1. 

 

1222-1224. Acte van transport door de kinderen van wijlen Ricardus, zoon van wijlen Lambertus 

Diericxss en Belia Schoeffs, aan de Baar van een erfrente, groot 3 rijnsgl. 1575 april 21. 

Met 2 retroacta. 1511 november 4 en 1555 februari 19. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1604 J. Gereduceerd op f 2. 

 

1225-1228. Acte van transport door Heylwich van Strijp en Elisabeth Snoeck, weduwe van mr. Gijs-

brecht Peymans, aan de Baar van een erfrente, groot 6 car. gl. 10 st. 1576 juni 27. Met 3 

retroacta. 1540 mei 22, 1574 december 22 en 1575 november 18. 4 charters. 

 N.B. Inv. 1694. K. Gereduceerd op f 5-4-0. 

 

 

b. RENTEBRIEVEN UIT DE DOMEINEN VAN BRABANT IN DE MEIERIJ. 

 

1229. Acte van verkoop door de Staten van Brabant aan de Baar van een erfrente, groot 17 

car. gl. 1571 maart 11. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 Mbis. Gereduceerd op f 10-4-0. 

 

1230. Acte van verkoop als boven aan de Baar van een erfrente, groot 12 car. gl. en 10 st. 

1565 april 15.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 N. Gereduceerd op f 10. 

 

1231-1234. Acte van transport door Peter, Erbert en Mariken van Thuyl aan de Baar van het vierde 

deel van een erfrente, groot 30 car. gl. 1604 oktober 12. Met 3 bijlagen. 1602, 1604. 

    3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1694 0. Gereduceerd op f 6. 
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1235-1236. Acte van transport als boven van het vierde deel van een erfrente, groot 20 car. gl. 1604 

oktober 12. Met bijlage van dezelfde datum. 2 charters. 

 N.B. Inv. 1694 P. Gereduceerd op f 3. 

 

c ERFCIJNZEN BINNEN DE STAD. 

 

1237. Acte van transport door Maria, weduwe van Arnoldus Martenss, “den baardscheerder”, 

aan de Baar van een erfcijns, groot 1 car. gl., uit een huis c.a., genaamd “Ledig 

Plaetsken”, gelegen in de Kerkstraat nabij de school. 1538 maart 28. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 Q. 

 

1238-1240. Acte van transport door Henrick Kuyst, rector van de tafel van de H. Geest te ’s-Herto-

genbosch, aan de Baar van een erfcijns, groot 40 schellingen, uit een huis en erf in de 

Putstraat. 1524 november 30. Met 2 retroacta. 1486 februari 27 en 1523 juni 11. 

    3 charters. 

 N.B. Inv. 1694 R. 

 

1241. Acte van transport door Jacobus van Ghele aan Johannes Monic en Ghiselberta, 

echtelieden, van een erfcijns, groot 6 pond, uit een huis c.a. aan de Vughterdijk. 1394 

december 21.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 S 

 

1242-1244. Acte van transport door Arnoldus die Heusch aan de Baar van een erfcijns, groot 3 car. 

gl., uit een huis en ledig erf, genaamd “Ledighe Plaetsse” in de “Crullenstraet”. 1564 

oktober 17. Met 2 retroacta. 1552 augustus 17 en 1564 oktober 12. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1694 W. 

 

1245-1247. Extract uit een testament van Claes die Cuypert, houdende legaat aan de Baar van een 

erfrente, groot 3 pond, uit een huis of kamer in de St.-Anthonisstraat. c. 1575. Met 2 

retroacta. 1516 juni 20 en 1534 juni 13. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1694 X. Claes die Cuypert is 1574 december 29 overleden. 

 

1248. Acte van transport door Johannes, zoon van Matheus Henricxss, aan de Baar van een 

erfcijns, groot 3 car. gl., uit onderpanden te Veghel. 1550 januari 22. 1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 Z. 

 

1249-1251. Acte van transport door Johannes Groijs als man en voogd van Margareta den Kuiper 

aan de Baar van een erfcijns, groot 6 rijnsgl., uit onderpanden te Someren. 1550 januari 

22. Met 2 aangehechte retroacta. 1520 januari 28 en 1536 augustus 28. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1694 AA. 

 

1252-1255. Acte van transport door Heylwigis van Strijp aan de Baar van een erfcijns, groot 9 car. gl., 

uit onderpanden te Empel op “Henxthem” en te Maren “in den Ham”. 1576 juni 27. Met 3 

aangehechte retroacta, 1541 januari 14, 1544 januari 21 en 1555 maart 9. 

    3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv. 1694 EE. 

 

1256-1259. Testament van Dirick Dirixss van Cleeîf, anders die Cuyper, en Agnes, dochter van wijlen 

Aernt Ghijsbertss, echtelieden, houdende o.a. legaat aan de Baar van een erfpacht, groot 

één mud rogge, uit onderpanden te Lith. 1533 december 3. Met 2 retroacta en bijlage. 

1473 februari 1, 1510 juli 19 en z.j. 3 charters en 1 stuk. 

 N.B. Inv 1694 FF. 



 52 

 

1260-1264. Acte van transport door Willelmus, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Adrianus, 

zoon van wijlen Johannes Barthoutss, aan de Baar van een erfpacht, groot één mud 

rogge, uit onderpanden te Rosmalen ter plaatse, genaamd “Hese”. 1533 maart 5. Met 2 

retroacta. 1471 februari 18 en 1532 december 10. Met acte van transport door Willelmus 

Barthoutss aan mr. Johannes Brock ten behoeve van Franciscus van der Cammen van 

het recht van afkoop van deze pacht. 1548 juni 28. Met als bijlage een tweede exemplaar 

der acte van 1533 maart 5. 5 charters. 

 N.B. Inv. 1694 GG. 

 

1265-1271. Acte van transport als boven van een erfpacht, groot 3 sester rogge, uit onderpanden als 

boven. 1533 maart 5. Met 4 retroacta. 1384 januari 28, 1451 december 17 en 1482 mei 

20 (2). Met acte van transport door Willelmus Barthoutss als boven. 1548 juni 28. Met 

bijlage als boven. 1533 maart 5. 7 charters. 

 N.B. Inv. 1694 HH. 

 

1272-1276. Testament van Hadewich Jans die Wolfs Claes dochter, begijn, houdende legaat aan de 

Baar van een erfpacht, groot 9 sester rogge, uit onderpanden te St-Oedenrode. 1534 

december 18. Met 4 retroacta. 1459 augustus 18, 1483 februari 21 (2), 1497 april 3. 

    5 charters. 

 N.B. Inv. 1694 JJ. 

 

1277. Acte van transport door Mathias van den Dijck aan Johannes Croeck van een erfpacht, 

groot één mud rogge, uit onderpanden te Oirschot te “Spoerdonck’. 1477 maart 31. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 KK. 

 

1278-1280. Acte van transport door Henricus Priker, man en voogd van Katharina die Leeuwe, aan 

Ricoldus van Lyt van een erfpacht, groot 6 sester rogge, uit een stukje land in de 

parochie Oisterwijk ter plaatse, genaamd “die Schyne”, en een erfpacht, groot één mud 

rogge, uit gronden, gelegen in de parochie van Belver bij Oisterwijk. 1429 augustus 3. 

Met acte van transport door Daniël Croeck aan Daniël en Willelmus Croeck, zijn zonen, 

van het vruchtgebruik, hem in beide pachten toebehorend. 1429 augustus 3. Met 

retroactum. 1395 januari 7. 3 charters. 

 N.B. Inv. 1694 LL. 

 

1281-1290. Acte van transport door Theodericus van der Meer aan de Baar van de helft van een 

erfpacht, groot 1 mud rogge, uit onderpanden te Boxtel in de dingbank van Liempde. 

1560 mei 9. Met 2 retroacta. 1487 februari 16 en 1540 november 23. Met testament van 

Frans Vuchts, houdende o.a. legaat aan de Baar van de andere helft van 

bovengenoemde pacht. 1554 mei 17. Met 4 retroacta. 1448 december 31 (3) en 1533 

november 22. Met 2 acten omtrent wanbetaling van deze pacht. 1561 augustus 25 en 

1562 september 4. 10 charters. 

 N.B. Inv. 1694 MM. 

 

1291-1297. Acte van transport door Fissia, dochter van wij1en Johannes Gijsselen en weduwe van 

Arnoldus Weels, aan Ambrosius van Hanenberch van een erfpacht, groot 2 mud rogge, 

uit goederen, genaamd “Ter Heyden”, te Nuenen. 1531 januari 21. Met als bijlage een 

vidimus van een testament, d.d. 1506 augustus 3. 1531 januari 21. Met 5 retroacta. 1432 

februari 19, 1439 mei 11, 1443 april 8, 1447 januari 28 en 1475 januari 7. 7 charters. 

 N.B. Inv. 1694 PP. 
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1298. Acte van transport door Dirck Thomassen van Ham aan de Baar van een erfcijns, groot 5 

car. gl., uit een stuk groesland in de parochie Breugel in de “Evenacker”. 1668 mei 11. 

    1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 RR. 

 

1299. Acte van gelofte door Maria van den Bergh, echtgenote van Hendrick Wonders, aan de 

Baar van de som van 100 car. gl. à 5%, op verband van al haar goederen. 1692 

september 9.  1 charter. 

 N.B. Inv. 1694 TT. 

 

 

II INVENTARISSEN. 

 

1300. Inventarissen, opgemaakt 1581, 1616, 1670, 1694. 1 deel. 

 

 

III STUKKEN BETREFFENDE HET FINANTIEEL BEHEER. 

 

1301. Bevestiging van de magistraat van ’s-Hertogenbosch van de instructie van de rentmees-

ter der Baar van de Gelovige Zielen. 1694 maart 22. 1 stuk. 

 

1302. Resolutie als boven wegens het brengen van de inkomsten der Baar aan het weeshuis. 

1711.   1 stuk. 

 N.B. Gelijkluidend aan no. 581. 

 

1303-1314. Rekeningen. 1558-1708, met enige bijlagen. 27 delen, 1 stuk, 3 katernen, 1 omslag 

 N.B. Uit de collectie afgehoorde rekeningen zijn hier toegevoegd de nrs. 1303a, 

1310a, 1310b, 1314a, 1314b, de rek. 1611-1613 bij 1304, het 2e ex. van 1312 

en de bijlagen bij 1310. 

 1303. 1558 St. Jan-l595 maart 3.(1 deel) 

 1303a. 11 april 1580-(fragment) (1 stuk) 

 1304. 1602 oktober 8-1604 januari 31, 1604 januari 3l-1605 St. Jan, 1605 St. Jan-

1606 St Jan, 1606 St. Jan-1607 St Jan, 1607 St. Jan-1608 St. Jan, 1608 St. 

Jan-1609 St. Jan, 1609 St. Jan-1610 St. Jan,1610 St. Jan-1611 St. Jan, 1611 

St. Jan-1613 St. Jan, 1613 St. Jan-1615 St. Jan, 1615 St. Jan-1616 St. Jan.(1 

deel en 1 katern) 

  B. Het katern betreft de aanvulling 1611-1613. 

 1305. 1616/7 juli 11-1621/2 juli 11.(1 deel) 

 1306. 1622/3 juli 11-1624/5 juli 11, 1625 juli 11-1629 september 14, 1629 september 

14-1634 september 14, 1634 september 14-1638 september 14, 1638 sep-

tember 14-1641 september 14, 1641 september 14-1646 september 14.(1 deel) 

 1307. 1666 april 27-1667 april 27.(1 deel) 

 1308. 1671 april 27-1672 april 27, 1673 april 27-1673 november 29, 1667 april 27-

1668 april 27, extract. (1 deel) 

 1309. 1673/4 december 5-1680/1 december 5. (1 deel) 

 1310. 1681/2 december 5-1688/9 december 5, met inliggende bijlagen (1682-1683) (1 

deel) 

 1310a. 1688 dec.5 – 1689 dec.4 (1 katern) 

 1310b. 1689 dec.5 – 1690 dec.4 (1 katern) 

 1311. 1690/1 december 5-1691/2 december 5.  1 deel 

 1312. 1693/4 december 5-1697/8 maart 5, in tweevoud. (2 delen) 

 1313. 1703-1704. (1 deel) 

 1314. 1707-1708. (1 deel) 
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 1314a. Rekeningen van Johan Hooft, 17 mrt. 1698 – 31 dec. 1698, 1699, 1700, 1701, 

1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 (2 ex.), 1709-1714, 1715-1716. (14 

delen) 

 1314b. Bijlagen bij de rekeningen, 1647-1649, 1665-1673 en z.d. (1 omslag) 

 

1315-1320. Manualen van inkomsten en uitgaven en legger van renten, cijnsen en pachten. 1558-

1719.   6 delen. 

 1315 1558-1577 

 1316 1602-1615, 1616-1646 

 1317 1652-1668 

 1318 1669-1673 

 1319 1673-1694 

 1320 1697-1719 

 

1321. Stukken betreffende een pacht, groot 1 malder rogge, gaande uit het goed “Op Hoelt” 

onder Boxtel, toekomende aan de Baar. 1452-1498. 1 omslag. 

 N.B. Herkomstig van Jan Monix, die zijn goed merendeels aan de Baar vermaakte. 

Gemerkt in dorso: kkk en GG. 

 

1322. Acte van toevoeging van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor de kinderen van 

Huybert van Hengelen, gewezen rentmeester der Baar, van f500 tot afkoop hunner 

pretentie wegens het slot zijner laatste rekening. 1669 september. 1 stuk. 

 

1323. Acte van autorisatie van schepenen van ’s-Hertogenbosch voor Jenneke Baudewijns, 

weduwe van Jan van Geffen, en Lijsbet Baudewijns, weduwe van Andries Leenderts, tot 

verkoop van een huis aldaar, mits betalende daaruit een achterstal ener rente, groot 3 

gulden, verschuldigd aan de Baar, d.d. 1693 april 4. Eenvoudige gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 

1324. Ordonnantie van schepenen voor de rentmeester der Baar tot uitbetaling van f 10 jaarlijks 

aan het weeshuis voor alimentatie van Ludowich Pelotti. 1693. 1 stuk. 

 

1325. Stukken betreffende maatregelen of schikkingen in verband met achterstallige betaling 

van renten of cijnsen door derden. 1598-1610. 1 omslag 
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Bijlagen 
 

 

BIJLAGE 1 

 

SPECIFICATIE VAN DE STUKKEN VAN INV. No. 559, ZIJNDE DIE BETREFFENDE DE OPNAME 

VAN WEESKINDEREN EN DE GELDELIJKE VERGOEDING DAARVOOR. 1639-1741. 

 

559. Relaas van de deurwaarder R. van Asten van de betekening aan Jacob Coenen te ’s-

Hertogenbosch van het schepenbevel tot uitlevering van een weeskind aan het 

Stadsweeshuis. 1639 mei 21. 1 stuk. 

 

559a. Conceptacte van attestatie van een bezoek van de weesmeester Tielemans aan het huis 

van een wees en de weigering tot diens afgifte aan het stadsweeshuis. 1639. 1 stuk. 

 

559b. Autorisatie van schepenen voor de weesmeesters tot opname van Jenneke, dochter van Jan 

Wannaerts. 1642 maart 10. 1 stuk. 

 

559c. Autorisatie tot opname van het weeskind van Hendrick Dircx alias Snoeck en Aeltjen, 

echtelieden, en dit naar aanleiding van het request van blokmeesters van, het Ortheneinde. 

1642 oktober 8.  1 stuk. 

 

559d. Autorisatie tot opname van 2 soldatenkinderen, mits een legaat voor de kinderen verzekerd 

worde. 1646 juli 11. 1 lias. 

 

559e. Autorisatie tot opname van het weeskind van Dirck Duytsnaar aanleiding van het request 

van diens broeder Caspar. 1654 februari 10. 1 stuk. 

 

559f. Autorisatie tot opname van 2 kinderen van Gerrit van Groenevelt naar aanleiding van het 

request van hun grootmoeder Beatris Ahrahams, binnenmoeder van het weeshuis. 1659 juni 

7.   1 stuk. 

 

559g. Autorisatie tot opname van de kinderen van wijlen Seger Splinter naar aanleiding van het 

request van de notaris Daniël Boons. 1677 september 24. 1 stuk. 

 

559h. Autorisatie tot opname van de kinderen van wijlen Van der Aa, marktschipper op Rotterdam. 

1681 juni 3.  1 stuk. 

 

559i. Antorisatie tot opname van Herman Baltus. 1698 december 5. 1 stuk. 

 

559k. Autorisatie tot opname van Frederica Put. 1721. 1 stuk. 

 

559 l. Besluit van regenten van het godshuis van de H. Geest tot alimentatie van de kinderen van 

Johannis Holthuysen, welke in het weeshuis zijn opgenomen. 1721 mei 22. 1 stuk. 

 

559m. Autorisatie tot opname van Johannes en Maria, wezen van Gerrit Struys en Teuntje 

Cruymers, echtelieden. 1722 februari 20. 1 stuk. 

 

559n. Autorisatie tot opname der kinderen van wijlen de weduwe van Gillis Harthout, wijnroeier en 

blokmeester der stad. 1729 juni 3. 1 stuk. 
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559o. Last van regenten van het godshuis van de H. Geest aan hun rentmeester om met regenten 

van het weeshuis de opname te bespreken van 2 kinderen ener onbekende vrouw. 1733 

oktober 31.  1 stuk 

 

559p. Gelofte van de diakenen der Ned. Geref. Gemeente van ’s-Hertogenbosch tot alimentatie 

van het weeskind Barbara Siffen. 1734 april 27. 1 stuk. 

 

559q. Gelofte van de regenten van de H. Geest voor hetzelfde doel. 1734 mei 5. 1 stuk. 

 

559r. Gelofte als boven tot alimentatie van het kind van Arnoldus Amdrael. 1734 juni 23. 1 stuk. 

 

559s. Gelofte als boven tot alimentatie van Jan Berents. 1734 augustus 4. 1 stuk. 

 

559t. Gelofte van de diakenen der Ned. Geref. Gemeente tot alimentatie voor hetzelfde doel. 1734 

augustus 16.  1 stuk. 

 

559u. Bevestiging van de magistraat der stad ’s-Hertogenbosch van de overeenkomst tussen 

regenten van de H. Geest en die van het weeshuis omtrent alimentatie van het weeskind 

Hendrik Kuerelin. 1738 maart 3. 1 stuk. 

 

559v. Autorisatie tot opname van Antony en Belia, wezen van Herman van Ackoy en Anna 

Geertruyt Hubert, echtelieden 1739 november 2. 1 stuk. 

 

559w. Autorisatie tot opname der vier wezen van Cornelis Overeynder. 1739 december 24. 1 stuk. 

 

559x. Autorisatie tot opname van Johannes, zoon van Cornelis van Wageningen, voerman. 1740 

maart 16.   1 stuk. 

 

559y. Antorisatie tot opname van Adriana, dochter van Cornelis Neuwen. 1741 mei 13. 

    2 stukken in 1 omslag. 

 

559z. Lastgeving van de magistraat voor regenten van het weeshuis tot het geven van bericht in 

zake het verzoek tot opname van Gerardus Haak en Antony de Lang, zonen van Catharina 

Kladders, weduwe van Jan Haak en daarna van Johannes de Lang. 1741 mei 31. 1 stuk. 

 

559aa. Autorisatie tot opname van Johanna, dochter van Pieter van de Wal en Anna de Gelder, 

echtelieden. 1741 juli 5. 1 stuk. 

 

559bb. Autorisatie tot opname van Anna Elisabeth, Johanna Maria en Geertruy, dochters van wijlen 

Johannes Batzer of Bartzer, zwaardveger, en Geertrudis Smits, echtelieden. 1741 november 

9.   1 stuk. 

 

559cc. Lastgeving als boven in zake het verzoek tot opname van een zoon van Hendrik van 

Schoonhoven, soldaat. 1741 november 9. 1 stuk. 
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BIJLAGE II. 

 

SPECIFICATIE VAN DE STUKKEN VAN INV. No. 573, ZIJNDE DIE BETREFFENDE HET BEHEER 

VAN GOEDEREN VAN WEZEN. 17de EEUW-1837. 

 

 

573. Rekening van de boedel van Jan Janssen van Waelre en Christina Diercx, echtelieden 

krachtens autorisatie van de magistraat, d.d. 1626 september 24. Met bijlagen. Niet 

gesloten. Z. j.  1 stuk. 

 N.B. Waarschijnlijk voor het weeshuis, omdat zij een onmondig kind nalieten. 

 

573a. Acte van cessie  t.o.v. schepenen van Delft door Willem Janss de Graeff en zijn zuster Maria 

ten behoeve van het weeshuis van ’s-Hertogenbosch van 2/5 deel in een legaat, groot f 700, 

hun geschonken door hun oudmoei Annetge Cornelis, weduwe van Cornelis Heyndricxs van 

Catshuysen, zulks voor de alimentatie van twee hunner broeders en zusters. 1646 oktober 

30.   1 charter. 

 

573b. Rekening der boedelschulden van Berent van Delden en Maria van Gelder, echtelieden, 

gesloten door weesmeesters. 1657 juli 25. Met bijbehorende stukken. Gesloten 1657 juli 25. 

1652-1657.  1 omslag. 

 

573c. Rekening van de boedel van Simon Claess Bel en Emken Arienss van Roye, echtelieden. 

Gesloten 1663 februari 20. 1 stuk. 

 N.B. Blijkbaar voor het weeshuis. 

 

573d. Testament van Aelbert Andriessen en Aeltien Willems, echtelieden, bevattende o.a. een 

legaat voor Jurrien Bosch. 1652 september 23. 1 stuk. 

 N.B. Een dochter van Jurrien Bosch is 11 oktober in het weeshuis opgenomen. 

 

573e. Poortersbrief voor Willem Aelbertss van Oisterwijk. 1645. 1 stuk. 

 N.B. Diens kinderen zijn 3 oktober 1668 in het weeshuis opgenomen. 

 

573f. Poortersbrief voor Joost Antonissen. 1648. 1 stuk. 

 N.B. Diens zoon is 29 augustus 1673 in het weeshuis opgenomen. 

 

573g. Approbatie van de magistraat van het accoord tussen regenten van het weeshuis en cura-

teurs van het weeskind van Martinus Ersinghs over diens nalatenschap. 1677 april 24. 1 stuk. 

 

573h. Attestatie omtrent nagelaten goederen van Margrita Sampson, weduwe van Jhr. Gerardus 

Carisius, d.d. 1679 maart 29. Gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 

573i. Rekening van de boedel van Seger Splinter, commissaris ter recherche van de convooien en 

licenten. Gesloten 1685 januari 2. Authentieke gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 N.B. Blijkbaar voor het weeshuis. 

 

573k. Autorisatie van schepenen van ’s-Hertogenbosch voor regenten van het weeshuis tot het 

opnemen der rekening van de curatrice der weeskinderen van Jan Goriss, hoefsmid, 

opgenomen in het weeshuis. 1659 juni 6. 1 stuk. 

 

573 l. Stukken in zake het geschil tusschen de rentmeester van het weeshuis en Jan van der 

Meulen omtrent inzage van het testament en het boedelbeheer van mr. Cornelis van der 

Meulen. 1693-1694. 1 omslag. 
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573m. Rekening van de boedel van Anthony Verrijt, stadshavenmeester, en Catharina Meyers, 

echtelieden. Gesloten 1694 juli 28. 1 stuk. 

 N.B. Blijkbaar voor het weeshuis. 

 

573n. Request aan schepenen van ’s-Hertogenbosch van Margaretha Berrebet tot autorisatie van 

de verkoop der goederen van haar dochter Johanna, huisvrouw van Roeloff Ulsen, en dit tot 

ondersteuning van een kind van deze, totdat het in het weeshuis kan worden opgenomen. 

Z.j. Met gunstig bericht der regenten van het weeshuis. 1707 november 23. 1 stuk. 

 

573o. Rekening der roerende goederen van Cornelis Overeynder en Clasina Schouw, echtelieden. 

Gesloten 1740 juni 15. 1 stuk. 

 N.B. Autorisatie tot opname der wezen was in 1739 verkregen. 

 

573p. Rekening van de boedel van de weduwe van Gerard Euwig te Maastricht, uit wier erfenis het 

weeshuis mededeelde tot alimentatie van Pieter, Anthony en Jacob van Beusecom. 1745. 

    1 stuk. 

 

573q. Contract tussen het weeshuis en Johanna Gunter, weduwe De Haas omtrent opname van 

haar zoontje. 1837 september 9. 1 stuk. 

 

 

BIJLAGE III 

SPECIFICATIE VAN DE STUKKEN VAN INV. No. 889, ZIJNDE DIE BETREFFENDE HET 

GOEDERENBEHEER VAN HET WEESHUIS. EINDE 16de EEUW - 1750. 

 

889. Vonnis der schepenen van ’s-Hertogenbosch in zake de achterstal ener erfpacht, groot 2 

mud 3 1/2 lopens rogge, gaande ten behoeve van het weeshuis uit onderpanden onder 

Oisterwijk ter plaatse Heukelom, d.d. 1596 maart 25. Eenvoudige gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 N.B. Vergelijk Inv. nos. 402 seq. 

 

889a. Acte van executoir verklaring van een schepenvonnis van ’s-Hertogenbosch voor mr. Jan 

Tipoets, provisor van het Arme Weeshuis aldaar, in zake de achterstal van een cijns, gaande 

met St.-Huibertsdag uit een huis c.a. aan de Vughterdijk aldaar en uit 2/3 van een waard, 

genaamd “tVrolant” onder Empel, Welke cijns aan het weeshuis is vermaakt door mr. Frans 

van Uden, priester. 1600 augustus 1. 1 stuk. 

 N.B. Vergelijk Inv. nos. 353 seq. 

 

889b. Acte van accoord tussen het weeshuis en de executeurs van het testament van Christina 

van Geffen, dochter van Eymbert Peters van Griensven, omtrent de achterstal ener rente 

van 18 gulden op de Staten van Brabant, welke aan het weeshuis verschuldigd is. 1620 juni 

27.   1 stuk. 

 N.B. Betreft een legaat, door haar tot het lezen van haar jaargetijde gemaakt. Zie Inv. nr. 

64. 

 

889c. Stukken betreffende een proces omtrent 5 kamers achter de Mandemakers, uit welke 

panden een cijns van 7 car. gulden aan het weeshuis verschuldigd is. 1626-1632. 1 omslag. 

 

889d. Stukken omtrent de invordering ener rente op de Staten van Holland, het weeshuis 

aangekomen uit het legaat van juffr. Anna Vijgh, weduwe van Aelbrecht van Deventher. 

1633-1639.  1 omslag. 

 N.B. Zie Inv. nos 21-22 en 310 seq. 
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889e. Request van weesmeesters aan de magistraat tot verlening van autorisatie voor hen en 

mede-eigenaren van een kamer, gelegen op de Vughterdijk, tot verkoop, welke kamer hun 

verstorven is van Digna Bernaerts van Dieden. Z.j. Met autorisatie van 1642 oktober 8 en 

attestatie der opbrengst van 1642 november 6. 1 omslag. 

 

889f. Request van Lambaert Antonis en Maergriet, weduwe van Mathijs Janss. van Uden, aan 

weesmeesters tot enig remis der betaling van een pacht, gaande uit een akker, groot 1 

malder zaailand, genaamd “Den Mutacker”, gelegen onder Rosmalen, en het weeshuis 

toekomende. Z.j. Met verlening van remis van een jaar. 1654 november 30. 1 ontslag. 

 N.B. Zie Inv. nr. 436. 

 

889g. Acte van attestatie omtrent de waarde der eigendommen van Jan Henrick Peeters, gelegen 

onder Oirschot in de Hertganck. 1661 november 16. 1 stuk. 

 

889h. Acte van commissie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor de heren Van Oerle en 

mr. Hendrick Copes tot het afhoren der rekening van het weeshuis. 1680 januari 17. 1 stuk. 

 

889i. Acte van kwijting van weesmeesters wegens de betaling van achterstallige renten d.d. 1694. 

Authentieke gelijktijdige copie. 1 stuk. 

 

889k. Rekening van regenten van het weeshuis, als geautoriseerd tot de administratie van het 

leprozenhuis, van de evictie van vier lopensaat land onder Rosmalen, genaamd “Aent 

Heeseynde bij de Cruysstraete”, wegens de 30-jarige achterstand van een cijns, groot 9 

gulden 7 stuiver, betaald met 7 gulden 10 stuiver. Gesloten 1703 mei 31. 1 stuk. 

 

889 l. Request van Herman Cremers, rentmeester van het weeshuis, aan de Raad van State, 

houdende verzoek tot verlening van executoriaal tot invordering van achterstallige renten, 

cijnsen en pachten, dit naar aanleiding van het aan andere Bossche godshuizen verleend 

soortgelijk octrooi. Z.j. Met marginale lastgeving tot productie van genoemd octrooi van 1711 

maart 10.   1 stuk. 

 

889m. Acte van autorisatie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor weesmeesters tot 

verkoop van het huis der weduwe Van Ravesteyn, gelegen in de Postelstraat. 1722 juli 15. 

    1 stuk. 

 

889n. Acte van autorisatie van de Raad van State voor een deurwaarder tot invordering van 

verschotten, door hem wegens de executie van goederen ten behoeve van het weeshuis 

gedaan. 1731.  1 stuk. 

 

889o. Request van Willem Wynaendts, rentmeester van het weeshuis, aan de magistraat van ’s-

Hertogenbosch om autorisatie tot het brengen van een vergeten post in zijn rekening. 1734 

november 5.  1 stuk. 

 

889p. Acte van autorisatie voor het weeshuis tot het beleggen van zekere saldo’s. 1735 april 25. 

    1 stuk. 

 

889q. Acte van autorisatie voor regenten van het weeshuis tot het aanvaarden der lossing van een 

rente, groot f 4-7-8, gaande uit land onder Rosmalen. 1735. 1 stuk 

 

889r. Acte van autorisatie voor regenten van het weeshuis om te transporteren de helft van een 

huisje c.a., gelegen op het Hinthamereinde achter “Den Byenkorf”, toekomende Maria, 

weduwe van Gerrit Woltring, mits de opbrengst belegd wordt ten haren behoeve en van het 

weeshuis. 1736.  1 stuk. 
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889s. Acte van autorisatie voor regenten van het weeshuis tot teruggave aan Jan Stevens, 

gegageerd sergeant, van een geldsom, zilveren gespen en een gouden ring, door hem aan 

Adam Roepels, die in het weeshuis overleden is, geschonken en mitsdien aan het weeshuis 

vervallen. 1741 februari 6. 1 stuk. 

 

889t. Verklaring omtrent een onbetaalde rente, groot 14 stuiver, uit onderpanden te Rosmalen ten 

behoeve van het weeshuis. 1745 januari 26. 1 stuk. 

 

889u. Overeenkomst tussen de besturen der armeninstellingen te ’s-Hertogenbosch, waarbij het 

weeshuis ten deel valt een obligatie, groot f 1000, ten laste der Generaliteit. 1745 september 

14.   1 stuk. 

 

889v. Acte van certificatie der schepenen van Tongelre voor de rentmeester van het weeshuis 

omtrent de tegenwoordige eigenaar van een cijnsplichtige hoeve aldaar. 1745 oktober 13. 

    1 stuk. 

 

889w. Acte van autorisatie van de magistraat voor regenten van het weeshuis tot betaling van 

verschotten, door een deurwaarder gedaan wegens de invordering van achterstal van renten 

en de alimentatie van Joseph Cassabon. 1750 februari 20. 1 stuk. 
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(toevoeging 2005:) De index op persoons- en plaatsnamen is niet gedigitaliseerd, behalve voor wat 

betreft de huidige gemeente ’s-Hertogenbosch en enige andere vermeldingen. 

Voor de volledige index raadplege men de gedrukte inventaris. 

Een sterretje geeft aan, dat van de betreffende persoon of instelling een zegel aanwezig is. Bovendien 

zijn ook opgenomen de namen van die zegelaars, die niet in de beschrijvingen van de stukken zijn 

vermeld en van wie wel zegels aanwezig zijn; dit is aangeduid met de woorden: ‘zegel van…’. 

De index is vervaardigd door de heer L. Pirenne, hist. drs., 

volontair aan het Rijksarchief in Noordbrabant. 

 

Buchoven (Willelmus van), 479*, zegel. 

Empel 

 (onderpanden op ‘Henschem’ te) 1252-1255. 

 (kamp land, genaamd ‘Vrolant’, onder de parochie), 353-356, 889 a. 

Gewanden (Daniël van), 445*, zegel. 

’s-Hertogenbosch 

 (kwartier van), 71, 72. 

 (stad en meierij), 295, 296, 297. 

 (rentmeester van de hertog van Brabant te), 193. 

 (dorpssecretarissen der meierij van), 581 a. 

 (erfrente op stad en meierij van), 3 01, 302, 303. 

 (stad),6*, 47*, 110*, 125*,alleen zegels; 142, 214, 215,278, 279; 

   302*, 305*, 439*alleen zegels; 474, 559, 915; 967*, 

   1075*, 1211*-1213*, 1215*, 1217*, 1220*, alleen zegels. 

 (schepenen van), 6, 244, 260, 261, 293, 294, 395, 559 b, 573 k, n, 889, 959, 

   960, 1144, 1214, 1323. 

 (magistraat van), 524, 525, 526, 533, 535, 539, 559 u, z,573 g, 581, 581 b, 582, 

   889 e, h, m, o, w, 890, 908, 1217, 1301, 1322. 

 (twee eerste leden van het stadsbestuur van), 1144. 

 (gemeentebestuur van), 912. 

 (griffier van de stad), 913. 

 (schepenbank van), 889a*, zegel. 

 (secretaris van de stad), 1079, 1080. 

 (rentmeesters van de stad), 953, 954. 

 (loodsmeester te), 1075. 

 (bisschop van), 902*, zegel. 

 (St. Janskerk te), 213, 293, 294, 471, 914. 

 (deken der Collegiale kerk van St. Jan te), 471. 

 (sextarissen der beneficiaten van de St. Janskerk te), 336-342. 

 (kapittel van de St. Janskerk te), 936-943. 

 (kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te), 523. 

 (Ned. Herv. Gemeente te), 530. 

 (Diakenen van de Ned. Herv. Gemeente te), 537, 559 p, 559t. 

 (Waalsche Gemeente te), 530. 

 (klooster der Cellebroeders te), 4, 5, 8, 197, 198, 199,c210, 211, 212, 233, 

   234, 235, 242, 243, 254, 255, 258, 262, 263, 369-373, 

   396, 397, 402, 403, 404, 410. 

 (Franciscanenklooster op den Ulenborch te), 1221*, zegel. 

 (klooster der minderbroeders te), 190, 191, 192, 193. 

 (klooster der Zwarte Zusters te), 376. 

 (besturen der armeninstellingen te), 839 u. 

 (rentmeesters van gast- en armhuizen te), 581 a. 
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 (rentmeesters der godshuizen en pieuze fundatiën te), 581 b. 

 (regenten over den arme te), 521, 536, 537, 583. 

 (Groot gasthuis te), 309. 

 (meester van het Groot Ziekengasthuis te), 539. 

 (tafel van de Heilige Geest te), 228, 535, 562. 

 (regenten van de H. Geest te), 536, 559 i, o, q, u. 

 (provisor van de H. Geest te), 1081-1085. 

 (rector van de H. Geest te), 1238, 1239, 1240. 

 (weeshuis te), passim. 

 (president van het college van regenten van het weeshuis te), 895. 

 (regenten of provisoren van het weeshuis te), 521, 527, 529, 536, 

   559 z, 573 k, 889 a, k, q, r, s, w, 895, 907. 

 (weesmeesters van het weeshuis te), 534, 538, 559 a, b, 561, 573 b, 889 e, f, i, m, 890. 

 (rentmeester van het weeshuis te), 573 l, 889 l, o, v. 

 (binnenmoeder van het weeshuis te), 559 f. 

 (Leprozenhuis te), passim. 

 (broeders in het Leprozenhuis te), 1028, 1029, 1030. 

 (rectoren van het Leprozenhuis te), 999-1002, 1122, 1137. 

 (rentmeester van het Leprozenhuis te), 953, 954, 959, 960, 1003, 1004, 1005, 1213. 

 (Roomsch armenweeshuis te), 912. 

 (Baar der Gelovige Zielen te), passim. 

 (rentmeester van de Baar der Gelovige Zielen te), 1214, 1301, 1322. 

 (blokmeesters van het Hinthamereinde te), 244. 

 (blokmeesters van het Ortheneinde te), 559 c. 

 (gilde van Sint Sebastiaan te), 213. 

 (huis, gelegen op de plaats ‘die Sporct’ in Den Dungen onder de vrijheid van), 238 -241, 282. 

 (huis in de St. Anthonisstraat te), 1245, 1246, 1247. 

 (kamp hooiland buiten de St. Anthonispoort achter de Bazeldonck bij), 310-317. 

 (percelen aan de Boerdschestraat te), 1117. 

 (huis aan de Breede Haven, naast ‘de Bel’, te), 222. 

 (Crengestraatje te), 219, 220, 221. 

 (het goed, genaamd Proestken, aan de straat, strekkende van de  

Colperstraat naar de Oude Dieze te), 474. 

 (huis en erf, genaamd ‘Ledighe plaetsse’ in de ‘Crullenstraat’ te), 1242, 1243, 1244. 

 (huis in de Diepstraat te), 194, 195, 196. 

 (huis in de Hinthamerstraat naast het Meelmansgasthuis te), 989, 990. 

 (huis achter Den Byenkorf op het Hinthamereinde te), 889 r. 

 (huis e.a., genaamd ‘Ledige Plaetsken’ aan het einde der Hinthamerstraat te), 475. 

 (huis c.a. aan het einde van de Hinthamerstraat te), 197, 198, 199. 

 (huis c.a., gelegen op het Hinthamereinde hij de Pijnappelsche poort te), 476, 477. 

 (huis c.a. op het einde der Hinthamerstraat tussen de twee poorten te), 982, 983, 984. 

 (land de ‘Sieckenbeempt’, gelegen buiten de Hinthamerpoort  

tussen de ‘Muntel’ en de ‘Coedijck’ onder de vrijheid van), 1139, 1140. 

 (weide buiten de Hinthamerpoort achter het Leprozenhuis te), 1106. 

 (beemd bij de Hinthammerdijk naast de voorste windmolen  

tussen de gemene weg en het water naar het klooster  

Porta Coeli onder de vrijheid van), 1081-1085. 

 (huis c.a. aan de Hoge Steenweg te), 210, 211, 212. 

 (kamp weiland ‘De Hooge Donck’, gelegen buiten de St.  

Janspoort in de vrijdom van), 319-352. 

 (kamp weiland ‘De Wolffsdonck’, gelegen buiten de St. Janspoort in de vrijdom van), 318. 

 (huis, genaamd ‘Ledig Plaetsken, gelegen hij de school in de Kerkstraat te), 1237. 
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 (huis ‘Den Salm’, gelegen op de hoek van de Kerkstraat te), 205, 206, 207. 

 (huis in de Kerkstraat te), 214, 215, 993. 

 (huis c.a. in de Korte Kerkstraat te), 208. 

 (huis achter de Mandemakers te), 200, 201, 889 c. 

 (erven achter het Minderbroedersklooster te), 992. 

 (huis in de Orthenstraat nabij de kapel van St. Eloy te), 209. 

 (eigendommen, gelegen in de Orthenstraat te), 991. 

 (huis c.a. aan ‘den Ouden Huls’ te), 985, 986, 987. 

 (huis van Postel binnen), 993. 

 (huis in de Postelstraat te), 889 m. 

 (huis en erf in de Putstraat te), 1238, 1239, 1240. 

 (huis ‘het Tafelkenront’ achter de Tolbrug te), 291, 292. 

 (huis achter de Tolbrug te), 994, 995, 996. 

 (huis aan de Triniteit te), 216, 217, 218, 223-227. 

 (huizen, gelegen ‘opten Ulenborch’ te), 991. 

 (huis c.a. aan de Vughterdijk te), 889 a, e, 1241. 

 (huis aan de Windmolenbergstraat te), 219, 220, 221, 478, 479, 480. 

 (huis te), 1323. 

 (stad), 304, 305, 306, 900. 

Hintham 

 (land, strekkende van de Aa tot het erf van wijlen Thomas van Hintham onder), 1102, 1103. 

 (huis c.a. bij het St. Anthoniskapelleken onder), 1075. 

 (huisstede tussen het erf van Gibo Ottensoen en de gemene weg,  

strekkende van de dijk tot de ‘Werfgrave’ onder), 1122. 

 (weiland naast de Vliert onder), 1079, 1080. 

 (hofstad te), 1116. 

 (goederen te), 1138. 

 (Thomas van), 1102, 1103. 

Orthen 

 (eigendommen gelegen ‘in die Slagen’ te), 991. 

 (huis c.a. te), 997. 

Rosmalen 

 (kloosters der H. Maagd Maria en Brigitta te), 411-416. 

 (landeigendommen ter plaatse, genaamd Brugghen,  

Eyntheijndens en Veressel onder), 1006, 1007, 1008. 

 (gronden in de ‘Roemputt’ bij de ‘Brugghenstege’ onder de parochie), 1107-1111. 

 (huis e.a. ‘die Vlashoff’ ter plaatse genaamd Heze onder de parochie) 437-441. 

 (huis c.a. ter plaatse genaamd Heze hij ‘die Cruysstraet’  

onder de parochie), 998, 1260-1271. 

 (land genaamd Aent Heeseynde hij de Cruysstraete onder), 889 k. 

 (huis c.a. ter plaatse genaamd Hijnen onder), 421 -436, 999-1002, 1076. 

 (kamp land ter plaatse ‘Die Hoeven’ onder de parochie), 369-373. 

 (perceel hooiland, gelegen in de Elfde Rosmalenscbe Hoeven onder), 375. 

 (land, gelegen in de ‘Keersboom’ onder de parochie), 1086-1097. 

 (land ter plaatse genaamd ‘den Legeblock’, strekkende van een sloot  

‘den Blockgrave’ tot de Roempotssche weteringhe’ onder de parochie), 1099, 1100, 1101. 

 (land genaamd Den Mutacker onder), 889 f. 

 (huis c.a., genaamd ‘Jenneken Hulters acker’ en ‘den Pratberch’ te), 1009-1013. 

 (land ter plaatse genaamd ‘Vliedert’ in de parochie), 1077, 1078. 

 (landerijen in de ‘Hoeghe Vliedert’ in de parochie), 1098. 

 (huizen en  

landerijen onder), 308-317, 417, 418, 419, 421 -436, 889 q, - t, 1003, 1004, 1005. 
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