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DE GASTHUISHOEVEN OP HOOGHOUT, BAKERMAT VAN ASSISIE (I)
door mr. G. Berkelmans

Goed van de Van Harens
Uit een verwijzing naar een schepenbrief van Oisterwijk uit 1381 blijkt dat Jan van Haren, een edelman, na 
de dood van zijn vader Wouter van Haren, een hem onder Udenhout toebehorende hoeve heeft bezwaard 
1). Aan Henrik Matthijs Walravens is daaruit toen een erfpacht van vier mud rogge beloofd, af te dragen op 
Lichtmis. Later is deze erfpacht in handen geraakt van Bruusten Janszoon. Diens zoon Bruusten is schoutet 
van Oisterwijk geweest 2), maar dat lijkt toch niet de reden te zijn waarom deze Bruustens (vader en zoon) 
"van Oesterwijc" worden genoemd. In 1327 is er al een Bruisten van Oesterwijck, een Bosch poorter die aan 
de heiliggeestmeester in den Bosch een cijns van zes pond overdraagt, gaande uit twaalf bunder grond die 
te Udenhout zijn gelegen nabij goederen van Hille van Gestel. Deze cijns moet worden betaald door Aart 
genoemd Ridder van Berkel die van Bruisten van Oesterwijck een hoeve heeft verkregen. Deze oude 
Bruisten is in 1342 al niet meer in leven 3). Bruusten, de schoutet, wordt ook wel van Hoesdene genoemd.
Zijn wapen vertoont het bekende rad van Heusden, gebroken met een (heraldisch beschouwd) 
rechterschuine balk. Ook deze Bruusten, althans zijn nazaten, worden tot de edelen in onze streek 
gerekend.
In 1391 is Jan van Haren niet meer in leven. Zijn weduwe, jonkvrouw Luitgard, is zaterdags na de feestdag 
van Sint Peter en Pauwels in dat jaar ten behoeve van ieder van haar zonen, geheten Wouter, Willen en 
Henrik, afgegaan van de tocht in een hoeve. Twee hoeven zijn, naast elkaar, gelegen te Haaren, en op de 
ene zit Engel Brocke als pachteres. De andere is gelegen te Udenhout en daarop zit Lijsbeth Woyten als 
pachteres. Bij de hoeve in Haaren welke waarschijnlijk niet verpacht is hoort een bunder hei op de gemene 
akkers; bij die in Udenhout een halve bunder beemd aldaar 3a). Alhoewel ten behoeve van elke zoon 
afstand wordt gedaan van een andere hoeve, en van die in Udenhout ten behoeve van Henrik, verbinden de 
gebroeders op de feestdag van Sint Jan de Evangelist in 1394 alle drie die hoeven voor een cijns van twaalf 
oude franse schilden (of de goudwaarde daarvan), welke wordt beloofd aan Jacob van Berse van der Horst 
3b). In 1397 beloven zij gezamenlijk 26 mud en 3 lopen rogge aan Jan van Erpe, zowel ten behoeve van 
hemzelf als ten behoeve van heer Leunis van Erpe, proost van het klooster van Sint Geertrui te Leuven 
(waar de persoon van de parochiekerk van Oisterwijk kan worden benoemd) 3c).
De belofte aan de van Erps schijnt vooral in het belang te zijn geweest van Wouter van Haren, want hij 
belooft zijn broers 39 oude gelrese gulden of de waarde ervan te betalen, zodra hij daartoe wordt 
aangemaand. Misschien heeft de oudste zoon het eerst een deel van de nalatenschap van Jan van Haren 
toegescheiden gekregen. De hoeve in Udenhout, alsook vier bunder beemd aldaar heet Willem van Haren 
althans toegevallen te zijn in een scheiding en deling met Willem van Haren.3d) Ook Henrik van Haren heeft 
geld nodig gehad. Een bunder beemd aan "dat Sundert" onder Helvoirt heeft hij tegen een cijns van een 
oude groot jaarlijks uitgegeven aan Wouter Rode-Huben. Op Henriks hoeve zit in 1406 nog steeds Elisabeth 
Wouten als "laetster" of pachteres. Het is dan niet mogelijk er vier mud rogge uit op te brengen. Bruusten 
Jans is daarom de hoeve, gelegen bij de goederen van Willem van der Molen en Aart Hoernkens,
gaan opwinnen. Hij maakt een geding aanhangig voor de schepenbank onder welker gericht de goederen 
zijn gelegen, die van Oisterwijk. Met een vonnis van de schepenen van Oisterwijk is Bruusten aan het goed 
gericht. Hij krijgt het in bezit om er een koopprijs voor op tafel te krijgen waarmede hijzelf kan worden 
voldaan. Als opwinner moet hij heel vormelijk te werk gaan om de oude gerechtigden in de gelegenheid te 
stellen het goed aan zich te houden door alsnog aan de verplichtingen jegens Bruusten te voldoen. Wat 
dergelijke opwinners voor het onderpand bieden is immers meestal slechts hetgeen onbetaald is gebleven. 
Bij de openbare verkoop in dit geval heeft echter Bruustens zoon, Bruusten Bruustens Janszoon voor de 
hoeve een mud meer dan de som der achterstallige erfpachten. De schepenen hebben de zoon het goed 
derhalve gerechtelijk toegewezen des woensdags na "Senter Clausdagh bysscops" in 1406, de 8ste 
december.4)

[Gasthuishoeven op Hooghout te Udenhout ca. 1875, nu huize Assisië]

Hierna, op de 4de mei 1407, heeft Henrik van Haren zijn hoeve met hetgeen hij van de grond van de vier 
bunder beemd nog overheeft, bij wijze van "wittighen cope" verkocht aan Bruusten Janszoen 5). Henriks 
broeder Willem van Haren ziet geen kans het goed in de familie te houden en heeft het dadelijk na de 
verkoop van het verkochte goed "overghegheven ende opghedraghen" en afstand gedaan ten overstaan van 
de schepenen bij wie de verkoop heeft plaatsgevonden, die van Oisterwijk 6). Hij kan nu geen gebruik meer 
maken van zijn recht van naderschap. Nog datzelfde jaar, op de 9de augustus, Sint Laureinsavond, komt 
jonkvrouw Luutgaard, dochter van Jan van Haren met haar zoons Robbrecht, Jan en Wouter, bij haar 
verwekt door Robbrecht van Wysschel, voor de schepenen van Oisterwijk. Ook zij hebben op de hoeve 
vertegen 7). Robbrecht herhaalt deze handeling op de 5de februari 1411, woensdags na Lichtmis "als men 
kersen dreeght". Zijn broeder Roelof heeft op Sint Valentijnsdag, de 14de februari 1411, ten behoeve van 
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Bruusten Janszoon vertegen en als blijk daarvan een geschrift met zijn persoonlijk zegel afgegeven.
Zijn zegel vertoont eveneens het rad van Heusden 7). Al veel eerder is door Henrik Boef (van de familie van 
leenmannen van de hertog op het leengoed de Weienberg onder Oisterwijk) als man van jonkvrouw Bet, ook 
een van Haren vertegen op de hoeve die Henrik Jans van Haren na de dood van zijn vader is ten deel 
gevallen 7).
Door de verkoop aan Bruusten Janszoon moet Henrik van Haren de koper vrijwaren voor onbekende lasten. 
De vestbrief vermeldt daarom de hele lijst van lasten buiten de erfpacht van vier mud rogge waarop Bruusten 
zelf recht heeft: het zijn de hertogscijns van zestien oude groten; een grondheerlijke cijns, geheten de 
Volkartscijns, van vier-en-halve oude groot; een erfpacht van een half mud rogge, verschuldigd aan het 
Godshuis van Sint Geertrui te Leuven en tenslotte, gaande uit de vier bunder beemd, vijf-en-een-half pond in 
in omloop zijnd geld en twee kapoenen. 8)
Opmerkelijk is dat de verkoop en de vertijenis of afstand door de nazaten van Jan van Haren geschiedt aan 
en ten behoeve van Bruusten Janszoon, de vader. De zoon Bruusten Bruusten Janszoon heeft de hoeve op 
Hooghout, die hij heeft verworven in het door zijn vader aangespannen opwinningsgeding, op de 25ste juni 
1408 ten overstaan van schepenen van Oisterwijk weer aan zijn vader overgedragen 9). Dadelijk daarna, op 
de 30ste juni 1408 is Henrik van Haren naar den Bosch getogen om er voor schepenen van de stad te laten
vastleggen dat hij zijn hoeve en landerijen aan Bruisten Janzoen van Oesterwijc heeft verkocht en 
overgedragen 10). De rechtsbescherming die aan een Boschbrief kon worden ontleend was zo krachtig dat 
het de kosten en moeite loonde een transport van onroerend goed voor schepenen van den Bosch te 
herhalen 11).
Uiteindelijk is de hoeve op Hooghout weer door vererving weer aan de kinderen van Bruusten Bruusten Jans 
gekomen 12). Dat blijkt uit de huwelijkse voorwaarden die op de 16de juni 1433 (wanneer zowel de oude als 
de jonge Bruusten dood zijn) gemaakt worden in verband met het voorgenomen huwelijk tussen Gerit 
Janszoon van Leyenberch en jonkvrouw Kathelijn, een dochter van Bruusten Bruusten Janszoon 13). Op de 
17de juni 1433 zijn Gerit en zijn vader (vermoedelijk afkomstig uit Nijmegen) alsmede Jan van Ghierle 
enerzijds en anderzijds Bruustens zoon Willem, het beste bekend onder de naam van zijn grootvader van 
moederszijde Willem van Langelaer 14) en Wouter die Bie, de man van jonkvrouw Aleid, zuster van de bruid, 
in naam van de bruid naar notaris Henrik Beys, een geestelijke in Hilvarenbeek getogen, om daar in de 
bovenkamer van een stenen huis, hun overeenkomst van daags tevoren te laten vastleggen. Zij hebben de 
getuigen kennelijk meegebracht. Het zijn Willem Block, een neef van de bruid die we kennen als schoutet 
van Oisterwijk, Gerit Brentens en Jan Bruystens, (waarschijnlijk de man die investiet van Retie is geworden). 
Als eerste van de getuigen wordt Nicolaus Coelen genoemd. De moeder van de bruidegom is al overleden. 
In plaats van zijn moederlijk erfdeel krijgt Gerit van Leyenberch van zijn vader een jaarinkomen van vijftig 
amoldusgulden, hetwelk getrokken moet worden uit goederen te Turnhout. Het beheer daarvan, en 
daarmede de verantwoordelijkheid voor dat inkomen wordt in handen van de bruidegom gelegd. De vader
behoudt echter het recht het beheer in eigen hand terug te nemen, mits hij zijn voornemen daartoe een 
halfjaar tevoren kenbaar maakt. Na het overlijden van zijn vader zal het inkomen van de bruidegom wel 
verdrievoudigd worden, en ten minste verdubbeld. Geheel anders is het gesteld met het vermogen van de 
bruid. In verband met Hooghout zij slechts opgemerkt dat zij de helft van de hoeve aldaar krijgt 15). Deze 
brengt jaarlijks negen mud rogge op 16)
Met betrekking tot Hooghout als bezit van de van Leyenberchs moet de aandacht worden gevestigd op de 
oudste generaties van het geslacht Kolff. Als man van de tweede generatie wordt Peter Henriks Colve 
(Collaert) (ca. 1390-1450) genoemd 17). Deze Peter is getrouwd met een zekere Elisabeth, welke geacht 
wordt een dochter te zijn van Jan van de Leyenberch. Het schepenprotocol van Oisterwijk uit 1433 vermeldt 
een kwijting voor de bovengenoemde Willem Block, die van zijn moeder de beesten en overige have op zijn 
hoeve heeft overgenomen 18). Hierbij wordt melding gemaakt van het gewas op twee hoeven waarvan 
Bruusten Bruusten Janszoon afstand heeft gedaan ten behoeve van zijn zuster, Willems moeder. Het ene 
goed is " 't goet te Hoechout" in Udenhout "dair Peter geheten Collaert op woent als een laet"; het andere 
lijkt geen naam te hebben. Het is gelegen in de parochie "Enschit" en Gerit Huben zit er als pachter. Tussen 
Peter Collaert als pachter van de hoeve op Hoochout en de van Leyenberchs met hun allianties met de 
edelen in de Meierij liggen wel zoveel treden van de maatschappelijke ladder, dat het twijfelachtig is of Peter 
Collaert een aanverwant van de van Leyenberchs is. Geheel onbegrijpelijk is wat het te betekenen heeft dat 
Peters moeder in de genealogie welke is gepubliceerd in de reeks Nederland's Patriciaat "weduwe synre 
joffrouwe" wordt genoemd.19) 
Gerit van Leyenberch heeft veel geld nodig gehad. Een cijns van vijf groten "ex quodam manso dicto 
Hoechout" belooft hij aan de gezellen in de kerk van Oisterwijk, die daar een altaar bedienen. Deze cijns is in 
1452 in handen van Jan die Meyer, zoon van Peter die Meyer en wordt op de 3de februari 1452 (n.s.) door 
deze voor schepenen van 's Hertogenbosch overgedragen aan Giselbert van den Broeck, zoon van wijlen 
Goyart 20). Deze Gijsbert heeft eerder, op de 2de juni 1447 van Gerit van Leyenberch en zijn echtgenote
reeds de hoeve op Hooghout en de meergenoemde vier bunder beemd verworven 21). In die tijd moet de 
erfpacht van vier mud waarvoor het goed in het begin van die eeuw is opgewonnen worden afgedragen aan 
het godshuis van Tongerloo. Ook bij het goed Hooghout blijkt dat de lasten in de vijftiende eeuw sterk zijn 
toegenomen:
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aan Laureins van der Heyden en Dirk die Yonger ieder moet een roggepacht van vijf mud worden 
opgebracht en aan Jan van Doveren een erfpacht van één mud 21).

[De Westelijke Gasthuishoeve op Hooghout]

Gijsbert van den Broeck breidt zijn grondbezit in Udenhout snel uit. Van de kinderen van Jan Priem koopt hij 
de 20ste juli 1447 al den Mertakker, een bouwland van veertien lopense dat grenst aan hem toebehorende 
grond 22). Ons inziens ligt deze akker niet op het Hooghout. Wel grenzend aan de landerijen op Hooghout 
die van Jan van Haren zijn geweest is een huis met schuur, schaapskooi, hof en landerijen ter plaatse 
Winkel, waarvan Katherijn, de weduwe van Jan Hoernken in 1449 de tocht heeft voor de helft. Deze weduwe
heeft in Udenhout ook nog de tocht van de helft van die "hoybeempt" in den Brand, een wei op de 
Gruenstraet naast grond van Gijsbert van den Broeck, een wei aan Roelkensdijk met een uitweg en het 
gebruiksrecht van de gemeint van Oisterwijk. Deze goederen zijn belast met twee-en-een-halve oude groot 
aan hertogcijns, vier oude groten aan de Volkartscijns (beter bekend als de cijns van Vosselaar), en vijftig 
schilling en anderhalve kapoen 23). Qp de 29ste october 1449 doet ze afstand van haar tocht zodat meester
Gerit, de zoon van Jan Hoernken genoemde goederen kan verkopen. De kopers zijn Gijsbert van den 
Broeck en Jan Henrikszoon Vendyc. Zij verkrijgen van Gerit ook nog rechten op een cijns van vijf pond en 
drie kapoenen, voor de ene helft te beuren met Kerstmis en voor de andere helft op Sint Jan, midden in de 
zomer, uit vier bunder beemd in het Gommelaar onder Udenhout. Jan en Aart Hoernken hadden de helft van 
die cijns verkregen in een ruiling met de tafel van den Heiligen Geest van den Bosch. Goyart Boest ziet af 
van zijn recht tot vemadering 24).
De drie nieuwe eigenaren van de hoeve van de Hoernkens Jan, de zoon van Jan Rolofszoon van den 
Venne, Giselbert van den Broeck en Jan Vendijck hebben voor schepenen van 's Hertogenbosch op de 7de 
mei 1450 onderling een scheiding en deling gemaakt. De opstallen van de hoeve ter plaatse "d'winckel met 
achttien lopense grond welke grenzen "ad mansum dictum Hoechhout dicti Giselberti", en nog achtien 
lopende grond die zich ook uitstrekken tot de hoeve van Hooghout worden hierbij aan Gijsbert van den 
Broeck toegewezen. 25)

Een vrouwengasthuis
Met instemming van zijn vrouw Beatrix van den Heuvel bestemt Gijsbert van den Broeck, een aanzienlijk 
Bosch poorter, die in de schepenbank van zijn geboortestad heeft gezeten, in 1464 een huis in de Sint 
Jorisstraat dat Steven van den Broeck heeft toebehoord, tot een gasthuis ten behoeve van zeven mannen 
en hun verzorgster. Bij voorkeur moet er bloedverwanten of mannen die aanverwant zijn door Hillegond, zijn 
eerste vrouw, huisvesting worden geboden.26)
Gijsbert heeft twee broeders, Goyart en Gerit; deze hebben het gasthuis mogen bestieren. Aan Goyart geeft 
hij een erfpacht van zes mud rogge, welke hierna nog ter sprake komt. Een Gerit van den Broeck heeft in 
1480 twee wettige dochter, Margriet en Dirksken geheten 27). In 1481 heeft Gerit zoon van Goyart van den 
Broeck een zoon Rycout 28). Een Gerit van den Broeck, die een zoon van Henrik van den Broeck wordt 
genoemd, heeft in diezelfde tijd een zoon Henrik. 29) Van Gerit Henriks van den Broeck zijn ook nog twee
dochters bekend, de ene heet Lijsbeth en de andere Katherijn; zij heeft uit haar huwelijk met Dirk die Bresser 
een zoon die priester is, heer Peter Sbressers. 30)
Verscheidene van deze Van den Broecks worden genoemd wanneer op de 18de september 1500 Willem 
Heimerik Willemssoen een groot aantal verwerft die Giselbert Goyarts van den Broeck of zijn vrouw Beatrix 
hebben toebehoord: onder meer een hoeve in de Houtse straat onder Udenhout die Gijselbert had 
verworven van Aleid, de weduwe van Jacob Hessel Snabbe en haar zoons Dirk en Hessel, en een huis met 
aangelag en twaalf lopense land te Berkel, door Giselbert verkregen van Peter Steven Heynensoen 31)
Een erfpacht van een mud rogge uit huis, hof en aangelag van achttien bunder "ten hoirck" onder Udenhout 
tussen het erf van Aart die Molner en dat van Willem Kreyten aan de ene zijde en de gemene straat aan de 
andere zijde, welke Goyart van den Broeck, zoon van wijlen Henrik van den Smedebroeck kocht van Jacob, 
zoon van wijlen Hessel Snabbe, is op de 28ste januari 1493 (n.s.) door Goeswijn van den Broek, zoon van 
wijlen Gerit van den Broeck, zoon van wijlen Goyart van den Broeck overgedragen aan een Bossche 
secretaris ten behoeve van Agnees, dochter van wijlen Gijsbert van den Broeck 31 a). Met behulp van deze 
gegevens kan van de familie van den Broeck een stamboom worden opgesteld.

Henrik van den Smedebroeck
|

Goyart van den Broeck
|

Giselbert Goyart Gerit Henrik
    |      |     |       |
Agnees Agnees

     X heer Goyart Rijk Goossen Gerit Claas Goossen
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Herman die momboir      |
   |                         |      |     |     
Jan    Bartholomeeusken Sophie Aleid

Men kan zich dan wel afvragen hoe in 1500 nazaten van de vader van Giselbert van den Broeck over door 
Giselbert gekocht goed kunnen beschikken, terwijl laatstgenoemde toch nakomelingschap heeft.
Welnu Gijsbert van den Broeck en Beatrix van den Heuvel hebben een dochter Agnees, welke haar vader 
heeft overleefd. Ten overstaan van de Bossche notaris Henrik van den Loo van Oisterwijk heeft zij op de 
16de maart 1497 (n.s.) haar uiterste wilsbeschikking gemaakt 32). Spoedig is die door de dood bekrachtigd. 
Haar testament is op de 16de juli van datzelfde jaar geopend. 33) Daarmede heeft Agnees gezorgd dat er 
ook nog een gasthuis voor vrouwelijke bloedverwanten is gekomen 34). Van het testament is ons overigens
slechts een extract bekend. In het licht van het Bossche costumiere recht in de zestiende eeuw zijn de 
bepalingen ervan merkwaardig. Volgens het huwelijksgoederenrecht heeft de langstlevende van 
echtgenoten levenslang het genot van al het vastgoed dat staande huwelijk ter beschikking is geweest. Het 
beschikkingsrecht kan na ontbinding van een huwelijk waaruit kinderen zijn gesproten, eerst worden 
herwonnen als alle kinderen worden overleefd. In dat geval krijgt de langstlevende van de ouders niet 
slechts de vrije beschikking over hetgeen ten huwelijk is aangebracht, maar ook over een deel van het goed 
dat tijdens het huwelijk is bijgewonnen. Indien nu Agnees broeders of zusters, of zelfs maar halfbroeders of 
zusters, heeft achtergelaten, bedenkt ze haar moeder in het testament ruimer dan volgens het 
gewoonterecht regel is. Is ze evenwel het enig kind van Gijsbert van den Broeck dan wordt de moeder door
het testament benadeeld. Waarschijnlijk heeft Agnees het niet nodig geoordeeld haar reeds bejaarde 
moeder goed te bedenken.
Aan Beatrix wordt een recht van tocht toegedacht met het recht om haar wil te doen met hetgeen "mijn 
moeder aen mijnen vader brocht heeft, ende anders geen goet". Na moeders dood en het einde van de tocht 
moeten alle roerende goederen "ende alle beesten van eenre hoeven geheyten Heerlebos" en Het huisraad" 
daer ick Agnees inne bestorve" worden verkocht, om te" coepen daermede dat voirscreven huys" voor de 
huisvesting der vrouwen. De vrouwen krijgen evenwel niet slechts een dak boven haar hoofd. Agnees "wil 
dat deze vrouwenpersoonen hebben sullen een hoeff geheiten Hoochout, met haere toebehoerten ende 
metten beesten alsoe se die laet gebruyckt, ende daer sullen deze negen vrouwenpersoonen aff leven".

[De stal van de Westelijke Gasthuishoeve]

De hoeve is belast met een roggepacht van zes mud, welke de vader van Agnees aan zijn broer Goyart 
heeft gegeven en in 1496 moet worden opgebracht aan Herman die Momboir en zijn vrouw Agnees. Voor 
die last wordt ten dele compensatie gevonden in twee mud rogge uit de molen ter Nedervonderen, (in de 
akkers tussen de vrijheid Oisterwijk en Haaren), en in een mud rogge dat Jan Collaerts kinderen in Udenhout 
moeten opbrengen, en "die oick hebben sullen die negen vrouwenpersoenen die woenen sullen in den 
huyse voirscreven".

Het bestuur
Van het aldus gefundeerde gasthuis moeten "twee van mijnen naesten bloede" van vadersen moederszijde 
optreden als "ghifters ende regeerders". Als gifters kunnen de bloedverwanten bepalen wie er in het gasthuis 
mogen komen. Uit de rekeningen van de rentmeesters uit de achttiende eeuw blijkt dat de keuze valt op 
vrouwen die het vermogen van het gasthuis bij haar intrede kunnen versterken met een zogenaamde 
verering. Agnees bewandelt hiermede een heel andere weg dan haar vader die zijn verdere verwanten als 
bestuurders uitschakelt, en het bestuur legt in handen van de kapitteldeken, de president-schepen en de 
procurator van de Tafel van den Heiligen Geest van 's Hertogenbosch 35). Zij lijkt een goede keuze te 
hebben gemaakt want ondanks de invloedrijke personen die haar vader heeft uitgekozen, verblijven in diens 
gasthuis in het midden van de zeventiende eeuw nog slechts vier mannen "mits d'armoede van 't 
voirschreve huys" 36). j)at mannengasthuis is dan ook gevoegd bij andere gestichten.
Overigens weet ook het bestuur van het gasthuis van Agnees zich niet geheel en al verschoond te blijven 
van invloed van overheidszijde. De rentmeester wordt verplicht zijn rekening aan te bieden aan een 
commissie uit het college van schepenen en deze heeft menigmaal aanmerkingen. De rentmeester krijgt zijn 
aanstelling echter als gemachtigde van de provisoren. Provisoren uit de familiekring dienen zich steeds aan 
wanneer de afgevaardigden van het stadsbestuur de rekening sluiten. De afgevaardigden "erkennen" hen 
dan. Meester Aart van Asperen krijgt zijn aanstelling als rentmeester bij een ten overstaan van schepenen 
op de 2de december 1610 door Gerard van den Hovel en Walraven van den Bogart, de schoutet van 
Gemert, gegeven procuratie 37). Deze mannen zijn dan kennelijk provisoren. In 1684 is een andere 
Walraven van den Bogaert provisor. Wanneer Gerit van Osch rekening en verantwoording aflegt over het 
beheer in de jaren 1711-1714 is "tot het opnemen deser reeckeninge mede gecompareert Hendrick Peters 
van den Bogaert, sigh qualificeerende als provisoir " 38) De verantwoording over de jaren 1731-1736 wordt 
gedaan aan afgevaardigden van de magistraat "mitsgaders aan Gijsbert van Manen, en Johannes van den 
Bogaert als vervangende sijnen vader Peeter van den Bogaert en alsoo tsamen provisoiren van dit 
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gasthuys" 39). in 1779 treden Gijsbert Verhofstadt en Willem van Rooy als provisoren naar voren 40). In 
1784 noemt Johannes van Gemert of van Gennep zich als opvolger van Wilhelmus van Rooy het naaste 
bloed van fundatrices moederszijde 41). Gijsbertus Verhofstad en Johannes van Gennep worden ook nog 
als provisoren genoemd wanneer Godefridus Jacobus van de Ven rekening en verantwoording aflegt van het 
beheer in 1808-1810.42).
Wellicht zijn ook rentmeesters in de kring van verwanten van de stichteres gezocht. De oudste rekening 
welke van het Agnees-van-den-Broeks-vrouwengasthuis bewaard is gebleven is van de hand van Aart van 
Asperen. Aleid van den Broeck, de weduwe van Jan van Berckel, welke in de jaren dertig van de zestiende 
eeuw het Berckelsgasthuis heeft gesticht, benoemt neef Peter van " Asper" tot bestuurder (met de bedoeling 
dat deze wordt opgevolgd door zijn erfgenamen), en bedenkt hem daarom 43) met haar huis, genaamd de
Lelie 44).
(wordt vervolgd).

Gebruik afkortingen:
AG: Archief der Godshuizen te 's-Hertogenbosch
GAB: Gemeentearchief 's-Hertogenbosch
RAB: Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch
RAO: Rijksarchief in Noord-Brabant, Oisterwijk

Noten:
1. Dit artikel is tot stand gekomen dank zij de welwillendheid van broeder Caspar Kloos, van de Congregatie 
der Broeders Penitenten, te Oisterwijk, die mij tien charters ter inzage heeft gegeven waarvan kon worden 
aangenomen dat zij betrekking hebben op Huize Assisië te Udenhout, alsmede twee mappen met 
bescheiden uit de vorige eeuw betreffende de Oostelijke en de Westelijke Gasthuishoef. De inhoud van de 
charters wordt opgenomen in een bijlage. Ze dragen een nummer waarvan gebruik is gemaakt bij de 
verwijzing in de navolgende noten. De verwijzing naar 1381 is te vinden in nummer
1. De (verloren gegane) schepenbrief is van de 23ste maart 1381.
2. G. Berkelmans, Bruusten Bruusten Janszoon, schoutet van Oisterwijk, in KM jg!9,107.
3. Archief der Godshuizen te 's-Hertogenbosch (AG) no.737, 163v.
3a. RAB, Rl 179, 262
3b. RAB, Rl 180, 254
3c. RAB, Rl 180, 760
3d. bijlage nummer 3
4. bijlage nummer l
5. bijlage nummer 2
6. bijlage nummer 3
7. AG, Agnes van den Broekgasthuis; vriendelijke mededeling van de heer W. de Bakker; RAO, R144, 54v
8. bijlage nummer 3
9. bijlage nummer 4
10. bijlage nummer S
11. F.F.X. Cerutti, De Schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende
goederen, in Verslag Tweede Colloquium de Brabantse Stad ('s-Hertogenbosch 1969) 78: "Veel minder 
begrijpelijk is echter dat dezelfde praktijk (se. van dubbele beoorkonding) nu ook voor overdracht en 
bezwaring van onroerend goed buiten den Bosch tussen niet-poorters ingang kon vinden. . . . Het ligt dan 
voor de hand te denken aan ie mogelqkheid dat de door hen afgegeven akten de verkrijger van het 
onroerend goed of van het daarop gevestigd recht een sterkere rechtspositie verschaften dan uit een akte 
van een dorps- of cijnsgerecht blijkbaar kon voortvloeien. . .. Het gaat nu ook te 's-Hertogenbosch om een 
versterking van de rechtspositie als gevolg van ongestoord bezit gedurende jaar en dag na gerechtelijke 
verkrijging."
12. RAB, R1212, 55
13. bijlage nummer 6
14. 's-Hertogenbosch, 16 april 1450: Willem van Langhelaer, zoon van wijlen Bruisten, zoon van wijlen 
Bruusten Janssoen van Oesterwijc
15. bijlage nummer 7
16. regel 29
17. Nederland's Patriciaat jg.51 (1965) 81
18. RAO, R148, 7v
19. Mogelijk moet Ida, dochter van Jan Aarts van Wergerhusen als stammoeder worden beschouwd. Zie 
RAB, R1180, 135; De Brabantse Leeuw, jrg.l (1952), 196
20. vriendelijke mededeling van drs. A.C.M. Kappelhof, archivaris der Godshuizen d.d. 31 juli 1979
21. bijlage nummer 7
22. bijlage nummer 8
23. RAB, R1220, 162v, en bijlage nummer 9
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24. bijlage nummer 9
25. bijlage nummer 10
26. J.P.A. Coopmans, De rechtstoestand van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629 ('s-
Hertogenbosch 1964), 36; verder aangehaald als "diss."
27. GAB, fiches Smit 7851, "Pensioenboeck", 46v;
28. GAB, Pensioenboeck, 83
29. GAB, Pensioenboeck, 109
30. GAB, Pensioenboeck, 6v. Over de familie de Bresser is gepubliceerd in de Brabantse Leeuw. Hier heeft 
men een aanvulling op jg.21 (1972) 163 e.v.; sub.IIIA
31. RAB, R1268, 74: Gerrit en Goossen, zonen van wijlen Henrik Goyarts van den Broeck; Ricart en 
Goossen, zonen van wijlen Gerit Goyarts van den Broeck, ook handelend in de naam van hun broeder, heer
Goyart, Sophie en Aleid, dochters van wijlen Claas Henrik Goyarts van den Broeck en Jan en 
Bartholomeeusken, zoon en dochter van wijlen Herman die Mombaer en van Agnes dochter van Goyarts 
van den Broeck hebben navolgende goederen aan Willem Heymerick Willemssoen opgedragen op de 18de 
september 1500, welke belast zijn met:
a) zes mud rogge aan Goossen Gerits van den Broeck;
b) 33 oude groten hertogcijns;
c) 6 oude groten en een halve kapoen aan de erfgenamen van Gerit Nouwens;
d) 53 stuiver aan het klooster van Tongerloo;
e) 3 pond aan een manhuis op de Papenhuls in den Bosch;
f) een oud zwarte erfcijns en 14 zester rogge als erfpacht aan de kinderen van Ida Vannys;
g) twee zesteren rogge aan de rector van het Altaar van Sint Joris in de kerk van Oisterwijk;
h) twee mud rogge erfpacht aan de erfgenamen van Aleid, de dienaresse van Beatrix van den Hoevel.

1. een hoeve aan de Houtse straat te Udenhout; afkomstig van: de weduwe en kinderen van Jacob Hessel 
Snabbe; begrenzing: de Houtse straat en anderzijds Aart die Molder en Jan die Bont
2. huis en 12 lopense te Berkel; afkomstig van: Peter Steven Heynensoen; begrenzing: huis rondom in de 
gemeint
3. 1 bunder in die Leegriet te Udenhout; afkomstig van: Jacob Claaszoon van den Leempoel
4. 1 bunder in Udenhout; afkomstig van: Claas Janszoon van den Leempoel; begrenzing: Gerit Daniels van 
Eersel, smid, en Elisabeth, weduwe van Jan Peters
5. een weiveld in Udenhout; afkomstig van: Bartholomeeus Bartholomeeus Stevens;
6. 12 lopens wei in de Gruensttaet; afkomstig van: Aart Jans die Molder
7. de helft van een heiveld in Westelborch; afkomstig van: Henrik die Leeuwe
8. de helft van 2 bunder te Tilburg; afkomstig van: Peter Pryem
9. een heiveld te Tilburg; afkomstig van: Peter Pryem
10. een heiveld te Tilburg; afkomstig van: Heilwich weduwe Peter van den Leempoel
11. heiveld te Berkel; afkomstig van: Jan Willems die Becker (aan Beatrix, weduwe van den Broeck!)
12. 2/5 in 2 bunder in d'Asscot te Udenhout en 1/6 in 2 bunder; afkomstig van: Jan en Willem, zonen Gerit 
Wyten
13. de helft van 2 bunder (min 2 roeden en 2 voet); afkomstig van: Bartholomeus Aart Stevens van der 
Amervoert
14. een stuk beemd in de May onder Vught Sint Lambert; afkomstig van: Elisabeth en Meyne dochters Floris 
Coelborner, en Henrik en Gerit, zonen van Henrik van Amerzoyen
15. een stuk beemd in de May; afkomstig van: Corstiaen van Doerne

Nota bene dat in de stamboom geen plaats is gegeven aan Heilwich Aarts van den Broek, wier man Peter 
Raescopp op de elfde juni 1499 aan Gerit van Heezelt het hun toekomend deel in een cijns overdragen, 
welke volgens een cijnsboek en verscheidene cijnsrollen betaald moet worden uit gronden te Udenhout, voor 
de ene helft op Sint Thomas (21 december) en voor de andere helft op Sint Jan (24 juni); deze cijnsheffing 
brengt 27% pond en 13 kapoenen op (RAB, R1267,212v).
31a. RAB, R1262, 132
32. GAB, AS 39, 127v
33. J.P.A. Coopmans, diss.38
34. W. de Bakker en G. Berkelmans, Anderhalve eeuw in Oisterwijk ('s-Hertogenbosch 1974) 398
35. J.P.A. Coopmans, diss, 110 en 113
36. GAB, A541, 5
37. GAB, Agn.l
38. GAB, Agn.10, en ook in 11 en 12
39. GAB, Agn.15
40. GAB, Agn.23
41. GAB, Agn.24
42. AG, Agn.29
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43. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Voorname Huizen III, 448
44. J.P.A. Coopmans, diss. 40
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